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 nº 001/2017
Processo Administrativo nº 012/2017

“Projeto de Apoio ao Processo de Regularização Fundiária.”

A Cooperativa de Trabalho Agropecuária Mista de Barro Alto apresenta abertura de Edital de
processo de seleção para contratação de profissionais para aturem no Projeto de Apoio ao
Processo de Regularização Fundiária – convênio 263/2017, que promove ações destinadas
a regularização fundiária de 3.000 famílias de baixa renda, de diversos municípios da Bahia.
A ação é realizada através da CAR – Companhia de Desenvolvimento e ação Regional,
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR.
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 Avenida Canarana, nº75, loteamento Vila Bela, CEP.
44.895-000 – Barro Alto – Bahia e Anexo I Rua São Francisco, nº86, centro – CEP:44.900000 – Irecê – Bahia, foi fundada em 14/09/2003, 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
desenvolvimento sustentável e solidário em sua área de atuação.
1. OBJETIVO GERAL

O referido edital tem a finalidade de selecionar profissionais para trabalhar no PROJETO DE
APOIO AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, financiado pelo Governo
do Estado da Bahia, através da CAR – Companhia de Desenvolvimento e ação Regional
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, cujo objetivo geral é “A
regularização fundiária de 3.000 famílias de baixa renda, de diversos municípios da Bahia.
2. DEFINIÇÃO DE CARGOS E LOCAIS DE TRABALHO
A contratação se dará para os seguinte cargo e local de trabalho:
Avenida Canarana, nº75, loteamento Vila Bela, CEP. 44.895-000 – Barro Alto – Bahia.
email: agrocoop.balto@hotmail.com
Anexo 01: Rua São Francisco, nº86, centro – CEP:44.900-000 – Irecê – Bahia
Tel: (74) 3641 - 4671
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Cargos:
- 03 Supervisores com nível superior em qualquer área;
Locais de Trabalho:
O escritório base de tomada de decisões em nível institucional será em Irecê, onde ficará
instalada a Gerência Administrativa do Projeto, sendo deslocado para qualquer cidade da Bahia que
posteriormente será definida.

3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA O PLETEIAMENTO AO CARGO
Dos/as pretendentes aos cargos exige-se que tenham conhecimentos e/ou experiências nas
seguintes áreas:
 Coordenação e Supervisão;
 Orçamento, planejamento e gestão pública;
 Articulação política, mobilização e organização social;
 Metodologia de trabalho com organizações e movimentos populares;
 Metodologias participativas;
 Capacidade de comunicação e boa redação;
 Elaboração de relatórios;
 Conhecimento em informática (Windows, Word, Excel, internet e outros softwares);

4. ATRIBUIÇÕES DO CARGO

a) Supervisores
 Participar da capacitação ministrada pela Agrocoop;
 Planejar e executar o objeto do convênio de acordo com o plano de trabalho;
 Coordenar, controlar e orientar os trabalhos de campo;
 Propor medidas que julgue convenientes para elevar a eficiência e eficácia das atividades do
projeto.
 Exercer outras atividades necessárias ao bom andamento do serviço.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Avenida Canarana, nº75, loteamento Vila Bela, CEP. 44.895-000 – Barro Alto – Bahia.
email: agrocoop.balto@hotmail.com
Anexo 01: Rua São Francisco, nº86, centro – CEP:44.900-000 – Irecê – Bahia
Tel: (74) 3641 - 4671
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 O local de trabalho se dará no ponto de apoio da AGROCOOP, em Irecê - BA, devendo os/as
profissionais possuírem disponibilidade para viajar e desenvolver atividades nos municípios
beneficiados pelo projeto.

6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1. Procedimentos para inscrição:
Os currículos deverão ser enviados até o dia 07/08/2017 para o endereço Rua São Francisco, nº86,
centro – CEP:44.900-000 – Irecê – Bahia, em envelope fechado, com descrição da vaga pretendida no
envelope, acrescido da expressão “PROJETO DE APOIO AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA” ou pelo email agrocoop.balto@hotmail.com, com o mesmo prazo de recebimento e
identificação do cargo; Para os currículos enviados via SEDEX, com AR (Aviso de recebimento), a
data limite de postagem será, também, até o dia 07/08/2017, utilizando-se os mesmos procedimentos
estabelecidos para entrega dos currículos.
 Os currículos deverão ser entregues sem emendas ou rasuras, e, de preferência, com foto;
 O envio do currículo implicará na aceitação das normas estabelecidas neste Edital.

A AGROCOOP não se responsabiliza pelos currículos cujo recebimento aconteça após a data
limite estabelecida neste edital. Não serão aceitos currículos enviados via Fax.

6.2. Critério de avaliação do processo seletivo:
O processo seletivo se dará exclusivamente pelo critério de avaliação de currículo dos/as
candidatos/as.
O resultado da seleção será disponibilizado no mural e no endereço eletrônico do site:
www.agrocoop.com.br, sendo relacionados apenas os candidatos aprovados.

6.3. Cronograma do Processo Seletivo
ETAPA DE SELEÇÃO
1. Publicação do edital no mural da entidade e no site –

PERÍODO
26/07/2017

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

07/08/2017

3. Divulgação do resultado do/a aprovado/a

10/08/2017

7. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO
Avenida Canarana, nº75, loteamento Vila Bela, CEP. 44.895-000 – Barro Alto – Bahia.
email: agrocoop.balto@hotmail.com
Anexo 01: Rua São Francisco, nº86, centro – CEP:44.900-000 – Irecê – Bahia
Tel: (74) 3641 - 4671
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 O regime de contratação será por meio de CLT, carteira assinada, com todos os descontos regidos
pela legislação brasileira;
 A contratação será de 03 meses;

8. DA REMUNERAÇÃO
CARGO

REMUNERAÇÃO
MENSAL
R$ 4.700,00 (Quatro mil e

Supervisor

setecentos reais).

9. DA CARGA HORÁRIA
A carga horária será de, no mínimo, 40 horas semanais, devendo ser adequada à realização das tarefas
assumidas no processo de planejamento das atividades.

10. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
No ato da contratação a/o candidata/o deverá entregar os seguintes documentos:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade;
b) Fotocópia do CPF;
c) Fotocópia do Título de Eleitor;
d) Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
e) Fotocópia do Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo masculino);
f) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) PIS/PASEP;
i)

Comprovante de Residência;

j)

Comprovante de Naturalização (para estrangeiros);

k) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.

Irecê-Ba, 26 de julho de 2017
_____________________________________
Maria Neide Viana de Souza
Presidente – AGROCOOP
Avenida Canarana, nº75, loteamento Vila Bela, CEP. 44.895-000 – Barro Alto – Bahia.
email: agrocoop.balto@hotmail.com
Anexo 01: Rua São Francisco, nº86, centro – CEP:44.900-000 – Irecê – Bahia
Tel: (74) 3641 - 4671

