
 

 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAL – 025/2012 
 
 
A Presidente da Comissão de Seleção do MOC - Movimento de Organização Comunitária 
instituída em 20 de Dezembro de 2009, torna público que estará recebendo inscrições para o 
processo seletivo referente ao Projeto a ser desenvolvido entre o MOC e a AP1MC-Recife, no 
âmbito de água para produção, o nde se demanda a contratação de pessoal para a execução 
do objeto do projeto, sendo a equipe formada de acordo com as seguintes especificações: 
 

1. Vagas : 
 
Animadores/as -  04  
Comunicador/a Popular -01. 

2. Local de Trabalho : Ichú, Retirolândia , Riachão do Jacuípe e Barrocas. 
 

3. Fases do processo seletivo : A seleção será dividida em 3 (três) fases, de caráter 
eliminatório: 

 
Análise de Currículo 
Prova escrita 
Entrevista. 
 

4. Exigências para participação : 
 

4.1. Para animador  
 
 
Serão exigidas: 
 

a)  Carteira de Habilitação tipo A e B para o cargo de animador/a;  
b)  Domínio de programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel) em 

microcomputadores, internet e correio eletrônico. 
c) Formação Técnico Agropecuária. 
d) Conhecimento e experiência de tecnologias apropriadas de água para produção no 

semiárido, tais como cisternas calçadão, barreiros trincheira, barragens subterrâneas, 
tanque de pedra e outras adequadas ao semiárido.  

e) Disponibilidade para viagens de campo; 
 

4.2. Para comunicador popular. 
 
 
Serão exigidas: 
 

a) Domínio de programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel) em 
microcomputadores, internet, correio eletrônico, corel draw, fotografia, edição de áudio, 
vídeo e photoshop. 
b) Conhecimento sobre Conivência com o Semiárido e tecnologias de captação e 
armazenamento apropriadas para produção no semiárido, tais como cisternas calçadão, 
barreiros trincheira, barragens subterrâneas, tanque de pedra e outra adequadas ao 
semiárido e Comunicação Comunitária; 
c) Disponibilidade para viagem de campo; 
d) Cursando a partir do quinto semestre do Curso de Comunicação Social; 

 
 



 

 

 

 

 
 

5. Procedimentos para inscrição: 
 
Entrega de Currículo Vitae na Sede do MOC no endereço Rua Pontal, 61, Cruzeiro, CEP 
44.022-052, Feira de Santana-Ba, em envelope fechado, ou por e-mail: moc@moc.org.br. 
 

6. Prazos e processos : 
 
Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 03/01/2013 às 18:00 horas. O 
restante do processo dar-se-á da seguinte maneira: 
 

6.1.  No dia 04/01/2013 serão publicados no site do MOC (www.moc.org.br) os resultados 
dos classificados para a prova escrita.  

6.2. No dia 07/01/2013 acontecerá a prova escrita, na sede do MOC à Rua Pontal, 61- 
Cruzeiro- Feira de Santana, às 08.30 hs da manha.o MOC (www.moc.org.br); 

6.3.  O resultado das provas escritas será publicado no dia 08/01/2013 no site do MOC. 
6.4. No dia 10/01/2013 haverá  a entrevista com aqueles/as que tiverem sido aprovados nas 

provas escritas, ás 8.30 hs na sede do MOC- Rua Pontal,61- Cruzeiro- Feira de 
Santana-Bahia.    

 
 

7. Principais assuntos para a prova e entrevista: Convivência com o semiárido, 
agroecologia, tecnologias de captação de água para produção no semiárido, sementes 
crioulas, segurança alimentar e nutricional, hortas familiares. 

 
8. Duração do contrato : A contratação inicial terá duração de 03 (três) meses de 

experiência, podendo-se se estender, posteriormente, por mais 06 (seis) meses. 
 

9. Resultado final : Será divulgado no site do MOC até o dia 14 de janeiro de 2013.  
 
10. Validade : Este processo seletivo terá validade de 90 dias. 

 
11. Forma de Contratação: 

 
A contratação será feita por meio de CLT. 
 
Outras informações: Telefone 75-3322-4444. 
 

Feira de Santana, Ba., 27  de dezembro de 2012. 
 
 
 
 
 

Gisleide do Carmo Oliveira Carneiro 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 


