
  

 

EDITAL Nº 001/2016 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL 

 

A Comissão Permanente de Seleção de Pessoal da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 

TRABALHADORES RURAIS DA FAZENDA SAGUIM, instituída pela Resolução 

001/2016 de 25 de julho de 2016 por sua Diretoria torna público o processo de seleção 

simplificada para contratação de Agente Comunitário de Apicultura e da Meliponicultura – 

ACA, para prestação de serviços de Assessoramento Comunitário Rural no âmbito das 

ações desenvolvidas pelo Projeto Bahia Produtiva,  através do CONVÊNIO Nº 

106.16/2016, firmado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, 

empresa pública vinculada a Secretária de Desenvolvimento Rural -SDR que visa o 

fortalecimento da apicultura e da Meliponicultura no (s) município(s ) de Monte Santo, 

estado da Bahia, do Território do SISAL. 

 

1. OBJETO 

 

Seleção de pessoa física para prestação de serviços de Assessoramento Técnico 

Comunitário aos Apicultores e Meliponicultores no âmbito das ações desenvolvidas pelo 

Projeto Bahia Produtiva, conforme Termos de Referência em anexo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DA FAZENDA 

SAGUIM foi selecionada no edital através do Edital n° 03/2015 e em parceria com o 

Projeto Bahia Produtiva oferecerá um serviço de Assessoramento Técnico Comunitário, 

valorizando a mão-de-obra local, que será capacitada para tal, além de oferecer uma 

oportunidade para permanência do Jovem no campo. Para isso, um (a) jovem da 

comunidade será contratado para assessorar as famílias beneficiárias neste subprojeto. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS 

DA FAZENDA SAGUIM – ACOTRAFS. CNPJ: 02.635.461/0001-66 

– Fundada em 10/05/1998 



 

3. PERFIL, QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

 

O(a) candidato(a) deve ser jovem com idade entre 18 e 29 anos, preferencialmente 

residente na comunidade de Saguim e/ou no eixo da prática das atividades, possuir 

afinidade com os eixos temáticos, experiência comprovada nas atividades apícolas e ou 

meliponícolas e ter facilidade com o trabalho em equipe. Ter disponibilidade para viajar. 

 

A seleção dará prioridade aos jovens egressos da Rede Estadual de Educação 

Profissional, conforme Lei Nº 13.459 de 10 de Dezembro de 2015. 

 

São obrigatórias as seguintes qualificações: Mínimo de 2º Grau completo; Informática 

Básica (World, Excel, Power Point, Internet Explorer) e Carteira Nacional de Habilitação 

para Motocicleta - Categoria A.  

 

O ACA terá como principais atribuições: Mobilizar, identificar e cadastrar os beneficiários/a; 

atender as demandas e solicitações da Equipe Multidisciplinar, em consonância com a 

equipe do programa estadual – SDR/CAR; realizar visitas regulares aos apiários dos 

beneficiários; auxiliar os beneficiários para construção do calendário de floradas e 

atividades; orientar os beneficiários sobre técnicas para o manejo sanitário; realizar 

georreferenciamento dos apiários e estabelecimentos de beneficiamento, existentes; 

multiplicar os conhecimentos adquiridos nas capacitações e atividades de campo; realizar  

reuniões comunitárias para cumprir plano estratégico  em consonância com diagnóstico e 

planejamento; aplicar soluções sustentáveis aos sistemas de produção, levando em 

consideração o saber local e cultural de sua comunidade; monitoramento da qualidade dos 

produtos e auxiliar na gestão da agroindústria existente; realizar avaliação e mensurações 

periódicas; auxiliar no trabalho de prestação de conta físico – financeira da 

cooperativa/associação; encaminhar com a devida presteza, os problemas não resolvidos 

localmente, para a adequada solução da equipe multidisciplinar do Programa de ATER / 

Programa estadual SDR/CAR; sugerir conteúdos alternativos, visitas técnicas a outros 

empreendimentos com soluções exitosas ou a outras entidades afins que possam, de 

algum modo contribuir com a melhorias dos processos adotados no empreendimento; 



auxiliar nas aquisições (licitações) da associação/cooperativa; auxiliar no arquivamento e 

na inserção de documentos e formulários nos “softwares” indicados pela CAR. 

 

O Agente Comunitário de Apicultura e de Meliponicultura – ACA ficará responsável por 20 

(vinte famílias) e terá a função de acompanhar/assessorar os beneficiários do subprojeto 

e multiplicar conhecimentos adquiridos em capacitações e experiências nas unidades 

familiares e demais atividades no âmbito das ações a serem desenvolvidas pelo Projeto 

Bahia Produtiva. 

 

O Jovem terá dedicação exclusiva, jornada de trabalho de 40 horas semanais, obedecendo 

as exigências das atividades a ser desenvolvidas, podendo também executar trabalhos 

noturnos e/ou finais de semanas conforme demanda do projeto e contrato com base na 

CLT. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Fases do Processo Seletivo:  Análise de currículo, entrevista e resultado final.  

 

4.2. As inscrições para participar do processo de seleção ocorrerão no período de 

29/07/2016 a 06/08/2016, enviar a documentação para o e-mail 

ascomsaguim.fundacao1998@gmail.com e/ou entregue na sede da própria associação A/C 

do presidente em envelope lacrado. Recebimento dos currículos: até às 18:00 horas do 

dia 06 de agosto de 2016. 

 

 A documentação e todas as experiências que o candidato colocar no currículo deverão ser 

comprovadas mediante apresentação dos originais no dia da entrevista (certificados, 

declarações etc.). A entidade não se responsabilizará pelos currículos cujo recebimento 

aconteça após a data limite do prazo, a partir das 18:00 horas do dia 06 de agosto de 

2016. 

 

4.3. Os interessados deverão enviar o currículo profissional com a seguinte documentação: 

 

a) Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de nível médio ou médio Técnico. 

mailto:ascomsaguim.fundacao1998@gmail.com


b) Cópia RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho, CNH e registro no 

conselho de classe, se for o caso. 

c) Carta de intenções (o candidato deverá descrever o porquê do interesse em participar 

da seleção, se possui disponibilidade para a prestação dos serviços especificados neste 

edital e relatar quais são as suas experiências nas áreas de economia popular e solidária, 

agricultura familiar, assistência técnica ou gestão de projetos sociais, conforme 

questionário (anexo I)). 

 

O currículo e toda a documentação deverão estar em envelope lacrado e identificado da 

seguinte forma:  

 

SELEÇÃO DE JOVENS PARA ACA - PROJETO BAHIA PRODUTIVA 

ASSOCIAÇÃO _________________________________________________________ 

NOME DO CANDIDATO__________________________________________________ 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. O presente edital de seleção ocorrerá em duas etapas: classificatória e eliminatória.  

 

 1ª etapa: avaliação dos currículos e documentos;  

 2ª etapa: entrevista a ser realizada pela Comissão, atendendo ao questionário do 

Anexo I e validação em assembleia da Associação. 

 

5.2. Serão desclassificados os candidatos que: 

 

a)   Não atendam às exigências contidas nos itens 4.2 e 4.3  

b) Não compareçam em umas das etapas de seleção; 

c) Apresentem documentos cuja autenticidade não seja comprovada em caso de consulta 

junto ao órgão ou entidade emissora. 

 

 

6. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

Segue abaixo o cronograma de seleção: 



 

ETAPA DATA 

Lançamento do Edital 29/07/2016  

  

Inscrição (envio dos currículos e documentos). 29/07/2016 a 06/08/2016 

Análise dos currículos e documentos. 07/08/2016 

Divulgação dos classificados para a etapa de entrevista. 02/09/2016 

Entrevista com os classificados na 1ª Etapa e validação em 

Assembleia da entidade 

08/09/2016 

Divulgação e homologação do resultado final dos 

aprovados. 

10/09/2016 

Assinatura do Contrato 03/10/2016 

 

6.1.  Divulgação dos Resultados: 

 

A divulgação dos resultados acontecerá no site aresol.org e no quadro de aviso da sede 

da entidade. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos e 

comunicados referentes a esse Edital. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Diretoria da Associação Comunitária 

dos Trabalhadores Rurais da Fazenda Saguim. 

7.2. Outras informações a respeito deste Processo Seletivo poderão ser obtidas pelos 

telefones (75) 9 9105-8161; (74) 9 9100-3754; (75) 9 9256-6262 ou pelo e-mail: 

ascomsaguim.fundacao1998@gmail.com 

 

 

Fazenda Saguim, Monte Santo, BA, 30 de agosto de 2016. 

 

______________________________ ____ 

Zacarias de Matos Souza 

Presidente 
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Anexo I 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAL 001/2016 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO: 

Nome Completo: 
Data de Nascimento: ____/___/______           Idade:                   
Município: 
Comunidade ao qual está concorrendo a vaga:    
 
1.1. Situação Familiar 

Estado Civil: xxxxxxxxxxxxxxx  Filhos: Sim (  )   Não (   )   Quantos? _______ 

Nome do Pai:                                                        

Mãe:         

Vivos (   ) Sim  (   ) Não         Separados:  (   ) Sim    (   ) Não          

Quantidade de irmãos:_______ 

Sua família tem propriedade? (   ) Sim   (  ) Não     Quantos Hectares?     

 

2. FORMAÇÃO E DADOS GERAIS 

Reside na Zona Rural?   (  ) Sim     (  ) Não 

Endereço de Residência: 

Telefone de Contato:    Celular: ( xx) 

Habilitação: Veiculo/Moto (    )        Moto  (   )   

E- mail:   

Curso e Ano de Formatura: 

Estudou o Ensino Fundamental em EFA?  (   ) Sim   (   )Não   Município: 

Se não estudou em EFA qual o nome do colégio: 

Município: 

 
3. QUESTÕES DA AVALIAÇÃO: 
 

Tem alguma função na comunidade / município a qual está concorrendo a vaga?  

(   ) Sim (   ) Não 

 

É sócio da associação da comunidade onde reside? (  ) Sim        (  ) Não 

 

Qual a sua relação com a apicultura / meliponicultura (Meio Rural). 

Disponibilidade para viajar / trabalho de campo:  



Experiência no mercado de trabalho. 

Por que você escolheu essa profissão? 

Como você avalia o seu desempenho profissional até o presente momento? 

Quais as suas principais limitações profissionais? 

Qual a sua meta profissional de longo prazo? 

O que mais lhe irrita no ambiente de trabalho? 

Em seu último emprego, quais foram suas realizações mais importantes? 

Por que você saiu (ou deseja sair) do seu emprego atual? 

O que lhe faz querer trabalha nesse projeto? 

 

Abordar sobre os temas: 

 Apicultura básica 

 Processo de mobilização de comunidade  

 Associativismo 

 Cooperativismo 

 Meio Ambiente 

 Experiência com Políticas Públicas (Projetos, Iniciativas, Programas) para 

Agricultura Familiar. 

 

4. PARECER DA COMISSÃO DE ENTREVISTA 

DESCREVER E AVALIAR O INTERESSE DO ENTREVISTADO (AVALIAR A DISPONIBILIDADE DO 

CANDIDATO): 

 

 

 

 

Data da Entrevista: ___/____/____. 

 

 

Nome e Assinatura do entrevistador: 
__________________________________________ 

 


