COOPERATIVA 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 008/2013
Processo Administrativo nº 071/2013
“PROJETO MAIS ÁGUA: Captação de Água para produção no Semiárido baiano”.
A Cooperativa Agropecuária Mista de Barro Alto apresenta abertura de Edital de
processo de seleção para contratação de profissionais para o Projeto Mais Água: Captação
de água para produção no semiárido baiano, que promove ações destinadas a contribuir
para a consolidação da segurança alimentar e nutricional de famílias agricultoras do semiárido
baiano.
A AGROCOOP Cooperativa 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 Andrade, nº 295, centro, CEP. 44.895-000 – Barro Alto – Bahia e
Anexo I na Rua Fortaleza, nº 82, Fórum – CEP: 44.900-000 - 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 socioeconômica 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
MAIS ÁGUA: Captação de Água para produção no Semiárido baiano, financiado pelo
Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à
Pobreza (SEDES), e o Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), cujo objetivo geral é “Contribuir para a consolidação da segurança
alimentar e nutricional de 885 (Oitocentas e oitenta e cinco) famílias agricultoras do
semiárido baiano, através da construção e desenvolvimento de estruturas hídricas
diversificadas para a captação, armazenamento e utilização sustentável da água pluvial; da
realização de atividades de sensibilização e capacitação das famílias e do desenvolvimento de
tecnologias sociais e práticas produtivas complementares”.
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1. DOS CURSOS
O Curso de Gerenciamento em Recursos Hídricos, Convivência com o Semiárido de
Produção Agroecológica tem como principal objetivo refletir com as famílias beneficiárias o
manejo e captação de água de chuva e sua utilização para o consumo humano a educação
popular no contexto da Convivência com o Semiárido e sua relação com a proposta de
desenvolvimento sustentável do semiárido. 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).

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS/AS PLEITEANTES AOS CARGOS

Dos/as pretendentes aos cargos exige-se que tenham conhecimentos e/ou experiências
nas seguintes áreas:
 Convivência com o Semiárido, Agroecologia e segurança alimentar e nutricional;
 Manejo e captação de água de chuva;
 Gênero, geração, etnia e raça;
 Orçamento, planejamento e gestão pública;
 Articulação política, mobilização e organização social;
 Metodologia de trabalho com organizações e movimentos populares;
 Metodologias participativas;

3. DAS TAREFAS DA MONITORIA
 Planejar e ministrar os cursos de GRH – Gerenciamento de Recursos Hídricos;
 Elaborar relatório dos cursos ministrados.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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 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.

5. DOS CONTEÚDOS DOS CURSOS
 Gerenciamento de Recursos Hídricos;
 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 Agropecuária Mista de
Barro Alto, SEDES e parceiros;
 Temas transversais: meio ambiente, política, ciência, poder local, transposição, etc;
 Reconhecer-se cidadão do semiárido (dinâmica);
 Conhecendo o Semiárido, através de amostra de vídeos sobre o semiárido e debate sobre a
convivência harmoniosa neste espaço;
 Conhecendo a realidade local;
 Distribuição da água na terra e no semiárido;
 Conhecendo a história da agricultura orgânica e a agroecologia;
 Técnicas de CSA (Convivência com o semiárido);
 Diálogo sobre algumas culturas importantes e seu manejo;
 Produção de alimento animal no semiárido;
 Demonstração de sementes e mudas, oriundas do semiárido (troca entre os agricultores);
 As plantas e sementes como fonte de vitaminas e garantia da Segurança Alimentar no
semiárido;
 Água: Políticas Públicas e Cidadania;
 Apresentação das tecnologias;
 Cuidados com as tecnologias e responsabilidade das famílias, antes, durante e depois da
construção;
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 Gerenciamento da água do Barreiro Trincheira Comunitário e Barreiro Trincheira
Familiar;
 Manejo da água na unidade familiar e pequenas irrigações (Sistemas alternativos de
irrigação);
 Planejamento do quintal produtivo;
 Adubação orgânica;
 Passo a passo da construção do canteiro econômico e de composto orgânico;
 O ciclo das chuvas e previsão das secas;
 A perca da água por causa da evaporação;
 Alternativas de Convivência com o Semiárido e a importância disso para a Segurança
Alimentar;
 Animais adaptáveis ao semiárido;
 Manejo da água na unidade familiar e pequenas irrigações;
 Manejo de pragas e doenças (sabão, alho, pimenta vermelha, casca de angico, folha de
angico, etc) Fazer alguns compostos com o grupo;
 Confecção de Canteiros Econômicos (na prática, fazer um canteiro com o grupo);
 Conhecendo as árvores nativas. Planejamento para produção de mudas e arborização da
comunidade.

6. DOS LOCAIS DOS CURSOS:
Os cursos serão realizados nas sedes e/ou comunidades rurais dos municípios de Ibipeba,
Mulungu do Morro, Souto Soares, Iraquara, Cafarnaum e Bonito no âmbito de atuação da
AGROCOOP.
7. DOS NÚMEROS DE VAGAS
Este Edital oferece um total de 10 (dez) vagas para Instrutores Educacionais. Os demais
currículos não selecionados para este Edital ficarão no banco de currículos da AGROCOOP.

8. DO PROCESSO SELETIVO

8.1. Procedimentos para inscrição:
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Os currículos deverão ser enviados até o dia 16/10/2013 para o endereço Avenida Benetido
Teixeira, n° 127, centro, Irecê, Bahia, em envelope fechado, com descrição da vaga
pretendida no envelope, acrescido da expressão “PROJETO MAIS ÁGUA: Captação de Água
para produção no Semiárido baiano.” ou pelo email contato@agrocoop.com.br, 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, até o dia 16/10/2013, utilizandose os mesmos procedimentos estabelecidos para entrega dos currículos, em envelope fechado,
com descrição da vaga pretendida no envelope, acrescido da expressão “PROJETO MAIS
ÁGUA: Captação de Água para produção no Semiárido baiano”.
 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 (exceto os postados, via SEDEX, até 16/10/2013). Não
serão aceitos currículos enviados via Fax.

8.2. 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 blog:
www.agrocoop.com.br, sendo relacionados apenas os candidatos aprovados.
8.3. Cronograma do Processo Seletivo
ETAPA DE SELEÇÃO

PERÍODO

1. Publicação do edital no mural da entidade e no site –
www.agrocoop.com.br

04/10/2013

2. Data limite para envio de currículos

16/10/2013

3. Divulgação do resultado dos/as aprovados/as

18/10/2013
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9. DA REMUNERAÇÃO, REGIME DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE
PAGAMENTO
9.1. Remuneração:
A remuneração será calculada com base no número de famílias capacitados por cada
Instrutor/a Educacional. O valor bruto por curso corresponde a R$ 200,00 (duzentos reais).
Cada curso terá duração de 02 (dois) dias, com a participação de 15 (quinze) famílias em cada
curso, sendo 02 (duas) pessoas por família. As capacitações se darão às famílias beneficiárias
do Projeto. 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, 04 de outubro de 2013.

Luiz Carlos Viana de Souza
Presidente – AGROCOOP
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