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EDITAL N° 013/2012 

SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

A Presidente da Comissão de Seleção do MOC - Movimento de Organização Comunitária 
instituida em 18 de agosto de 2008, torna público que estará contratando, em regime de contrato 
por tempo determinado, para atuar como animador/a de campo, com despesas pagas pelo Termo 
de Parceria 001/2012 estabelecido entre o MOC e a AP1MC. 

 

1 - VAGA : 

01 Vaga para animador/a de campo a fim de atender às necessidades do Termo de Parceria com 
a AP1MC. 

 

2 - LOCAIS DE TRABALHO : 

O profissional executará suas atividades profissionais nos municípios de Conceição do Coité, 
Retirolândia, Santa Luz e Valente situado no Território do Sisal, tendo como sede de escritório o 
município de Serrinha. 

 

3 - FASES DO PROCESSO SELETIVO : 

A seleção será dividida em 3 (três) fases:  

• Análise de Currículo  

• Prova escrita 

• Entrevista, em seqüência eliminatória.  

 

4 - EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO : 

• Ensino Médio completo e/ou técnico agrícola ou técnico em agropecuária 

• Disponibilidade e flexibilidade para viagens inclusive finais de semana;  

• Disponibilidade para participar de atividades/eventos nos fins de semana;  

•  Facilidade de relacionamento e capacidade para trabalhar em equipe e com os 
movimentos sociais; 

• Noções básicas de construção de tecnologias sociais para a convivência com o semiárido; 

• Carteira Nacional de Habilitação AB com experiência de no mínimo 1 ano 

•  Domínio de Programa de Texto (Word), Planilha Eletrônica (Excel), Internet e Correio 
Eletrônico. 

• Conhecimentos básicos em agroecologia, convivência com o semiárido e segurança 
alimentar e nutricional. 

 

5 – CRONOGRAMA DE SELEÇÃO:  

Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 06 de Julho de 2012 às 18 horas .  
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Prova Escrita e Entrevista: 10 de julho de 2012. Sendo a prova escrita realizad a pela manhã 
das 8:30 hs ao 12:00 hs 

Entrevista: 10 de julho de 2012.  As entrevistas serão realizadas de 14:00 hs às 17:0 0 hs 

Contratação: 11 de julho de 2012 

Os resultados serão publicados no site do MOC ( www.moc.org.br )  

6 - PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

Entrega de Currículo diretamente na sede do MOC, na Rua Pontal, 61 – Cruzeiro, Feira de 
Santana ou ainda pelo endereço eletrônico moc@moc.org.br, desde que solicitada confirmação 
também eletrônica do recebimento até às 18 horas do dia 06 de julho de 2012. No caso de 
envio por meio eletrônico, fazê-lo aos cuidados de Neuza. 

7 – ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
• Visitar e acompanhar as comunidades da zona rural e comissões municipais. 
• Mobilizar e acompanhar as famílias rurais a serem envolvidas com o programa; 
• Ser o elo entre o município e a UGM (Unidade Executora Microrregional); 
• Facilitar reuniões das Comissões Municipais e Comissões comunitárias; 
• Facilitar os processos de compras para os cursos de GRH e de materiais de construção bem 

como, acompanhar a entrega do material de construção nas comunidades; 
• Organizar e acompanhar com as comissões municipais as capacitações das Famílias em 
Gerenciamento de Recursos Hídricos(GRH); 
• Orientar e organizar a construção das cisternas; 
• Monitorar e avaliar a execução do P1MC; 
• Participar das discussões e dos processos técnicos e políticos sociais. 
• Zelar pela isenção político partidário na dinâmica do P1MC e da correta aplicação dos 

recursos. 
• Informar para o escritório periodicamente os dados coletados em campo tais como: 

coordenadas geográficas, cisternas iniciadas e concluídas, assinaturas de termos de recebimento, 
fotos, etc. 

08 - PERÍODO PARA O TRABALHO: 

De Julho a Dezembro de 2012, contrato por tempo determinado, no caso do Termo de Parceria 
com a AP1MC. 

 

 

Feira de Santana/BA,29 de junho de 2012. 

 

Gisleide do Carmo Oliveira Carneiro 
Presidente da Comissão de Seleção 


