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EDITAL Nº 001/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPE 

TÉCNICA NO “PROJETO PRODUTIVA E DIDÁTICA DE 

BENEFICIAMENTO DO SISAL” CONVÊNIO 028/2017 SDR/ CAR. 

 

A Associação Comunitária Terra Sertaneja, no uso de suas atribuições, torna 

público o Edital referente à seleção de equipe técnica para o Projeto de Reestruturação da 

Unidade Comunitária Produtiva e Didática de Beneficiamento do Sisal. 

1. DO OBJETIVO. 

Este edital tem como finalidade contratar profissionais que tenham experiencia 

comprovada no tocante a cadeia produtiva do sisal, com capacidade para facilitar 

atividades de cunho formativo (capacitações), acompanhamento aos beneficiados, além 

de garantir a reestruturação da batedeira de sisal cujo sua sede está localizada no 

município de Monte Santo, Bahia.  

2. DA NATUREZA 

2.1. O presente edital envolverá a contratação de 5 (cinco) profissionais, que deverão 

comprovar notório saber referente a cadeia produtiva do sisal, atendendo as 

demandas do projeto, sendo estas voltadas a possibilidade de implantação de uma 

sede para beneficiamento do sisal, agregando assim, valor ao produto, incentivo 

ao artesanato e por fim fazer conexão com a Escola Família Agrícola do Sertão 

promovendo um espaço didático, pratico, onde os estudantes possam conhecer de 

forma contextualizada a cadeia produtiva do sisal, bem como sua importância para 

a economia e soberania produtiva do território.  

2.2. Os técnicos que forem aprovados nesse processo seletivo, deverão ter como área 

para sua atuação, as comunidades e famílias cadastradas na fase inicial deste 

projeto, bem como, serem responsáveis pela implantação e manutenção. 
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2.3.Os valores financeiros disponibilizados para a remuneração dos profissionais 

serão concedidos por meio deste Edital, a partir do projeto “Reestruturação da 

Unidade Comunitária Produtiva e Didática de Beneficiamento do Sisal” convênio 

028/2017 SDR/CAR. 

2.4. Os técnicos que forem aprovados na seleção, deverão dar continuidade a visitas 

em comunidades e famílias que foram beneficiadas, com a finalidade de trabalhar 

as vulnerabilidades e dificuldades do cultivo do sisal, trabalhando técnicas para 

supera-las afim do fortalecimento da cadeia, além do incentivo ao artesanato no 

município. 

2.5. . Os profissionais que integrarão às vagas divulgadas neste Edital deverão 

disponibilizar carga horária, conforme Quadro 1, com disponibilidade para 

atividades de campo, durante a semana e em finais de semana, quando necessário. 

2.6. Este edital terá duração de 12 meses a partir do dia de contratação. 

Quadro1. Quadro de profissionais, carga horária, salário e custas trabalhistas. 

Item Quant. Carga 

Horária 

Valor Bruto 

Gerente de Produção e 

Comercialização 

1 40 h R$ 1.876,93 

Técnico de campo 4 40h R$ 1.500,00 

3. DA ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1. O profissional deverá atender aos seguintes requisitos: 

3.1.1. Ter notório saber referente a cadeia produtiva da cultura do sisal; 

3.1.2. Cumprir a carga horária, conforme Quadro 1. 

3.1.3. Ter experiência em trabalhos de campo com grupos comunitários; 

3.1.4. Ter participação, envolvimento com organizações sociais locais. 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO. 

4.1. Período de Inscrição: de 3 a 14 de janeiro de 2019. 
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4.2.As inscrições deverão ser realizadas da seguinte forma: o candidato deverá 

preencher o formulário (Anexo 1) e encaminhá-lo com os documentos necessários 

(conforme item 4.3.1), em arquivo físico no endereço: Rua Hélcio Cardosos de 

Matos, n° 31, centro, Monte Santo, Bahia, CEP 48.880-000 até 23:59 horas do dia 

14 de janeiro de 2019; 

4.3. O candidato deverá anexar junto ao formulário de inscrição os seguintes 

documentos: 

4.3.1. Currículo, bem como suas comprovações; 

4.4. As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas no processo de 

seleção. 

4.5. A seleção consistirá de avaliação do currículo e documentação, conforme item 

4.3.1. 

4.6. O resultado final será disponibilizado no dia 16 de janeiro de 2019 a partir das 

9:00, no escritório sede da ACOTERRA, localizado na rua Hélcio Cardoso de 

Matos, n° 31, centro, Monte Santo, Bahia.  

5. DA IMPLEMENTAÇÃO E VIGÊNCIA DAS ATIVIDADES. 

5.1. Após publicação do resultado final do processo seletivo, os/as candidatos/as 

selecionados/as deverão se apresentar à ACOTERRA até o dia 18 de janeiro de 

2019 para entrega e preenchimento dos seguintes documentos: RG e CPF– 

original e cópia; 

5.1.1. Título de Eleitor – Original e cópia; 

5.1.2. Ultimo comprovante de votação- original e cópia. 

5.1.3. Comprovante de Residência – original e cópia; 

5.1.4.  Reservista – Original e cópia (no caso de candidatos do sexo masculino); 

5.1.5. Carteira de trabalho – original e cópia. 

6. CRONOGRAMA  

ETAPAS PRAZOS 

LANÇAMENTO DO EDITAL 29 de dezembro de 2018 

PERÍODO DA INSCRIÇÃO 3 a 14 de janeiro de 2019 
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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

PARCIAL 
16 de janeiro 2019 

RECURSO De 17 a 18 de janeiro de 2019 

RESULTADO FINAL  18 de janeiro 2019 

ENTREGA DOS DOCUMENTOS 21 de janeiro de 2019 

CONTRATAÇÃO 21 de janeiro de 2019 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1. A inscrição implicará aceitação das normas para esse processo seletivo, contidas 

neste edital e em outros que sejam eventualmente divulgados; 

7.2. A execução deste edital está condicionada à existência de disponibilidade 

orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito às 

horas técnicas; 

 

 

Monte Santo, Bahia, 28 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Neuza de Jesus Santos Nascimento 

Presidente da ACOTERRA 
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ANEXO  1 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO:  

RG: CPF: 

SEXO:      F                      M ESTADO CIVIL: 

EM RELAÇÃO A RAÇA/ COR COMO VC SE DECLARA? 

BRANCO        PRETO         PARDO        ASIÁTICO        INDÍGENA  

FILIAÇÃO: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/____/____     UF: 

NACIONALIDADE: PIS/ NIT: 

ENDEREÇO: 

CEP:                                                        TELEFONE:  

EMAIL: 

*DECLARO estar ciente das normas deste edital e de que todas as informações aqui fornecidas são 

verdadeiras. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 


