COOPERATIVA DE TRABALHO AGROPECUARIA MISTA DE BARRO ALTO
CNPJ. 06.072.911/0001-00
Inscrição Estadual: 64.327.778-ME
Inscrição Municipal: 5.400 13

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL 001/2015
Processo Administrativo nº 013/2015
“Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo
da Agrobiodiversidade – Sementes do Semiárido” A Cooperativa de Trabalho Agropecuária Mista de Barro Alto apresenta a abertura do Edital
de processo de seleção para contratação de profissionais para o Programa Manejo da
Agrobiodiversidade Sementes do Semiárido, uma das ações do Programa de Formação e
Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da Agrobiodiversidade – Sementes
do Semiárido da ASA.
A AGROCOOP Cooperativa de Trabalho Agropecuária Mista de Barro Alto – inscrita no
CNPJ sob nº. 06.072.911/0001 – 00, no Estado sob o nº. 64.327.788 – ME e no Município sob o nº.
540013, situada na Rua Benedito Teixeira, N° 127, Centro – CEP: 44.900-000 - Irecê – Bahia,
fundada em 14 de setembro de 2003, com a missão de congregar agricultores e agricultoras,
produtores e produtoras regionais em suas áreas de abrangência, para a autonomia sócio-econômica
dos seus cooperados e cooperadas e estímulo ao acesso às políticas públicas, por meio da ajuda mutua
através das ações conjuntas desenvolvidas para o crescimento sustentável e solidário em sua área de
atuação.
O referido edital tem a finalidade de selecionar profissionais para trabalhar no Programa de
Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da Agrobiodiversidade
– Sementes do Semiárido promovido pela ASA - Articulação no Semiárido Brasileiro, programa
financiado pelo Governo Federal, cujo objetivo geral da ASA é proporcionar o acesso descentralizado
de agricultores/as familiares a sementes através do resgate, preservação, multiplicação, estoque e
distribuição de sementes crioulas, adaptadas e varietais, por meio da estruturação de 600 casas/bancos
comunitários de sementes e da mobilização e capacitação dos agricultores familiares visando à
produção de alimentos das famílias e comunidades que já têm acesso à água de beber e produzir,
garantindo assim a segurança e a soberania alimentar e nutricional às famílias que vivem no
Semiárido;
Tendo como objetivo específico: Identificar, cadastrar e apoiar as casas e bancos comunitários de
sementes com infraestrutura para armazenamento e gestão dos mesmos; identificar, coletar e
armazenar sementes guardadas nos bancos familiares por guardiões; identificar, conservar e cultivar
variedades de sementes locais; garantir a oferta de variedades locais para o plantio das famílias
agricultoras; preservar o patrimônio genético das famílias, cultivadas e adaptados às realidades e
necessidades locais; testar sementes varietais no intuito de aumentar a oferta de sementes para os
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plantios e estoque; fortalecer a interação das Redes de Bancos e Casas de Sementes e as políticas de
sementes com destaque para o acesso ao mecanismo de compra e doação simultânea de sementes pelo
Programa de aquisição de alimentos em várias de suas modalidades; valorizar as experiências de
inovação tecnológica de agricultores e agricultoras; melhorar a qualidade de vida das famílias
agricultoras da região semiárida, especialmente crianças, mulheres e idosos; possibilitar a troca de
conhecimentos entre agricultores e agricultoras através de intercâmbios; sistematizar as experiências
exitosas de convivência com o semiárido; criar mecanismos que promovam a participação de todos os
atores envolvidos na gestão do programa e no controle social; fortalecer as organizações da sociedade
civil envolvidas na execução do programa, visando garantir as condições necessárias ao desempenho
eficaz e eficiente do Programa Sementes do Semiárido; dialogar com as políticas públicas de sementes
no intuito de permitir pesquisas e trocas de conhecimentos; difundir, no conjunto da sociedade
brasileira, uma correta compreensão do Semiárido brasileiro.
1. DOS CURSOS
O Curso de Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes visa diagnosticar nas comunidades
envolvidas quais as sementes crioulas e adaptadas cultivadas e estocadas pelas famílias, bem como se
houver algum tipo de erosão genética, ou seja, sementes crioulas e adaptadas que tenham sido
perdidas, e se pertinente, avaliar estratégias de recuperação destas. Já o Curso de Gestão de Estoques
nos Bancos Comunitários de Sementes tem como objetivo estabelecer estratégias para a gestão dos
bancos de sementes, como por exemplo, critérios para a distribuição, empréstimo, multiplicação e
devolução das sementes estocadas; buscando definir estratégias para a gestão do acervo genético
disponível na comunidade bem como identificar a estrutura necessária para estruturar cada banco a ser
adquirida, discutindo técnicas para o adequado armazenamento das sementes.

A Capacitação

Territorial sobre Seleção, Produção e Multiplicação de Sementes capacitará agricultores e
agricultoras multiplicadores/as para a produção e multiplicação das sementes crioulas, adaptadas e
varietais armazenadas nos bancos, em que serão abordadas questões como área a ser destinada para a
multiplicação das sementes e suas características, em especial de sazonalidade das sementes a serem
multiplicadas. Cada curso tem uma duração total de 16 (dezesseis) horas, sendo 08 (oito) horas por
dia, durante 02 (dois) dias e serão realizados nas próprias comunidades beneficiadas pelo projeto.

Antes da realização dos cursos nas comunidades os (as) instrutores (as) são capacitados (as) pela
equipe que os subsidiam com todo material pedagógico e logístico de apoio (material didático,
deslocamento, hospedagem e alimentação).
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2. DOS PRETENDENTES AOS CARGOS EXIGE-SE QUE TENHAM CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS NAS SEGUINTES ÁREAS:
 Convivência com o Semiárido, agroecologia e segurança alimentar e nutricional;
 Gestão comunitária associativa;
 Compreenda o debate da produção e armazenamento e comercialização de sementes crioulas;
 Habilidades para debate em grupo;
 Conhecimento em processos para comercialização formal e não formal;
 Habilidades metodológicas para o desenvolvimento de trabalhos comunitários;
 Conhecimento na produção de sementes crioulas;
 Educação do Campo, educação contextualizada e projeto político-pedagógico;
 Gênero, geração, etnia e raça;
 Articulação política, mobilização e organização social;
 Metodologia de trabalho com organizações e movimentos populares;
 Metodologias participativas;
 Capacidade de comunicação e boa redação;
 Produção de hortaliças, olerícolas e fruteiras;
 Elaboração de relatórios;
 Conhecimento em informática (Windows, Word, Excel, internet e outros softwares);
 Não possuir vínculo empregatício com administração Publica Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, direta ou indireta.

3. DAS TAREFAS DA MONITORIA
 Planejar e ministrar os cursos de: Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes; Gestão de
Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes e a Capacitação Territorial sobre Seleção,
Produção;
 Elaborar relatório dos cursos ministrados.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 O local de trabalho se dará a partir do ponto de apoio da AGROCOOP, em Irecê - BA, devendo
os/as profissionais possuírem disponibilidade para viajar e desenvolver atividades nos municípios
beneficiados pelo projeto.
 Dos/as profissionais contratados/as espera-se que compartilhe com os objetivos e princípios da
Agrocoop, sobretudo no que diz respeito ao engajamento nas lutas dos movimentos sociais
populares para transformações na sociedade, na busca por justiça e igualdade;
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 A classificação não caracteriza obrigatoriedade para a realização das atividades pelo profissional
e nem o recebimento do serviço, pois esta última dependerá da realização de cada curso,
conforme a disponibilidade do instrutor.

5. DOS CONTEÚDOS DOS CURSOS
 Gestão Comunitária de Casas de Sementes;
 Diagnostico de Sementes Crioulas e Adaptadas ao semiárido;
 Processos de Estocagem de Sementes;
 Estratégias para Produção e Estocagem de Sementes Crioulas;
 Práticas Agroecolgicas para Produção de Sementes;
 Impactos dos Transgênicos na Produção de Sementes Crioulas;
 Práticas Locais de Conservação de Sementes Crioulas;
 Despertar o Espírito Comunitário Através da Ação Coletiva nas Casas de Sementes Crioulas;
 A Importância das Sementes Crioulas para Segurança Alimentar e Nutricional no Semiárido;
 Cuidados para Seleção e Conservação das Sementes;
 Ameaças para Produção de Sementes Crioulas;
 Passo a Passo para Estruturação da Casa de Sementes;
 Qualidade das Sementes Crioulas para Compor as Casas de Sementes;
 Água e Saúde (cuidados na utilização da água);
 Produção agroecológica;
 Convivência com o semiárido;
 Espaço geográfico, semiárido e clima;
 Cidadania;
 A ASA - Articulação do Semiárido, AGROCOOP – Cooperativa de Trabalho Agropecuária Mista
de Barro Alto e parceiros;
 Temas transversais: meio ambiente, política, ciência, poder local, transposição, etc.

6. DOS LOCAIS DOS CURSOS:
Os cursos serão realizados nas sedes e/ou comunidades rurais dos municípios de Ipupiara-Ba, Barra do
Mendes-Ba, Ibipeba-Ba, Barro Alto-Ba, Canarana-Ba, Mulungu do Morro-Ba, Iraquara-Ba, América
Dourada-Ba, Uibai-Ba, São Gabriel-Ba e Jussara-Ba, no âmbito de atuação da AGROCOOP.
7. DOS NÚMEROS DE VAGAS
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Este Edital oferece um total de 15 (quinze) vagas para Instrutores Educacionais. Os demais currículos
não selecionados para este Edital ficarão no banco de currículos da AGROCOOP.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

8.1. Procedimentos para inscrição:
Os currículos deverão ser entregues até o dia 19 de maio de 2015 no endereço Rua Benedito Teixeira, n°
127, centro, Irecê, Bahia, em envelope fechado com a descrição da vaga pretendida acrescida da expressão
“Programa Manejo da Agrobiodiversidade Sementes do Semiárido – Instrutor educacional” ou
pelo endereço de email agrocoop.balto@hotmail.com, identificando na barra de Assunto a expressão
“Programa Manejo da Agrobiodiversidade Sementes do Semiárido – Instrutor educacional”.

A AGROCOOP não se responsabiliza pelos currículos de cujo recebimento aconteça após a data limite
de prazo, seja no endereço físico ou eletrônico. Não serão aceitos currículos enviados via Fax.
Também não serão aceitos currículos recebidos via correio após a data limite.

8.2. Critério de avaliação do processo seletivo:
O processo seletivo se dará pelo critério de avaliação de currículo dos/as candidatos/as e
entrevistas.
Os/as candidatos/as aprovados/as terão seus nomes divulgados no mural da entidade e no site
www.agrocoop.com.br e serão logo convocados para um seminário de capacitação. Sairá uma lista
com os classificados para entrevista e até dois dias após as entrevistas sairá o resultado final dos
monitores aprovados para o curso de capacitação. Não serão selecionados/as servidores/as públicos/as
de quaisquer das esferas (federal, estadual e municipal) ativos/as, inativos/as, aposentados/as ou sob
qualquer tipo de licença e os que não possuem disponibilidade total para viajar.
8.3. Cronograma do Processo Seletivo
ETAPA DE SELEÇÃO
1. Publicação do edital no mural da entidade e no site –

DATAS
05/05/2015

www.agrocoop.com.br
2. Data limite para envio de currículos

19/05/2015

3. Divulgação dos selecionados para entrevista no site e mural da
AGROCOOP
OBS: A data das entrevistas será divulgada até o dia 29 de maio de
2015.

21/05/2015
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9. DA REMUNERAÇÃO, REGIME DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO.
9.1. Remuneração:
A remuneração será paga por curso ministrado. O valor bruto por curso corresponde a R$ 300,00
(Trezentos reais), para os cursos de Curso de Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes e
Curso de Gestão de Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes e de R$ 500,00 (Quinhentos
reais) para a Capacitação Territorial sobre Seleção, Produção e Multiplicação de Sementes. Serão
66 (sessenta e seis) Cursos de Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes e Gestão de Estoque
nos Bancos Comunitários de Sementes, sendo 02 (duas) Capacitações Territoriais sobre Seleção,
Produção e Multiplicação de Sementes. Entre os 15 currículos selecionados, 02 (dois) serão escolhidos
para ministrar a Capacitação Territorial sobre Seleção, Produção e Multiplicação de Sementes. As
capacitações se darão às famílias beneficiárias do Programa Manejo da Agrobiodiversidade
Sementes do Semiárido. Da remuneração paga a cada instrutor serão descontados os impostos
previstos na Legislação Brasileira.
9.2. Regime de contratação:
O regime de contratação será por meio de prestação de serviço, sem vínculo empregatício, e com todos
os descontos regidos pela legislação brasileira.
9.3. Forma de pagamento:
Os pagamentos serão efetuados mediante a realização dos cursos ministrados e entrega dos seus
respectivos relatórios, através de RPA – Recibo de Pagamento de Autônomo.

Irecê-Ba, 05 de maio de 2015.

___________________________________________
Luiz Carlos Viana de Souza
Presidente – AGROCOOP
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