Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
 Solar dos Sertões – Rua Dr. Veloso, nº 151 - Centro.
CEP: 39400-074, Montes Claros – MG
 (38) 3218-7700 |  caa@caa.org.br / secretaria@caa.org.br
CNPJ: 25.206.285/0001-42

EDITAL DE SELEÇÃO EXTERNA 03/2019
MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM comunica a todos interessados
que está aberto o edital para processo seletivo simplificado referente a 01 (uma) vaga para a
função “Mobilizador/a Social”, com a contribuição mais direta no “Projeto Alianças do Sertão”,
que tem como objetivo “Contribuir para que crianças e adolescentes se desenvolvam com apoio
integral de seus pais e cuidadores, sendo capazes de construírem seus projetos de vida,
rompendo com a exclusão social e as violências em que vivem principalmente no contesto
familiar”.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
a. Regime de Trabalho: Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT;
b. Carga horária: 40 horas semanais;
c. Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico e Seguro de Vida;
d. Prazos:
Divulgação do Edital: 08/03/2019
Recebimento de Currículos: até 15/03/2019
Data da entrevista: Até 19/03/2019
Contratação: Imediata
e)

Remuneração Bruta: R$ 2.249,68 (Dois mil, duzentos e quarenta e nove reais

e sessenta e oito centavos);
1. CONDIÇÕES PRELIMINARES
CARGO

Mobilizador/a Social

Vagas

01 (uma)

Descrição
Sumária das
Atividades

 Mobilizar / animar as famílias nas comunidades atendidas para o
trabalho com as crianças e adolescentes;
 Inscrever famílias que tenham interesse em inserir seus (as) filhos (as)
nas atividades diversas, motivando-as e informando-as a respeito das
metodologias e atividades desenvolvidas;
 Desenvolver trabalho educativo, lúdico e práticas esportivas com
crianças e adolescentes nas comunidades rurais do semi-árido;
 Contribuir na construção da metodologia a ser desenvolvida e
instrumentos pedagógicos que subsidiarão a atividade;
 Monitorar e subsidiar os processos de compra e entrega de materiais
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para realização das atividades pedagógicas nas comunidades rurais onde
serão desenvolvidas as atividades;
 Organizar e zelar os materiais utilizados pela equipe para realização
das atividades previstas;
 Providenciar a preparação do local de trabalho, bem como verificar as
condições e o estado de conservação de materiais e instrumentos a
serem utilizados, para assegurar a correta execução de tarefas e
atividades programadas;
 Participar de reuniões de planejamento, monitoramento e de avaliação
das atividades.
Obrigatórios:
 Formação nível superior completo, preferencialmente licenciatura
em Educação Física;
 Experiência comprovada para desenvolver atividades com,
crianças e adolescentes;
 Possuir Carteira Nacional de Habilitação B;
 Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e feriados,
caso necessário;
 Disponibilidade para viagens que podem durar toda semana em
outras regiões do norte de minas;
 Domínio de programas básicos de informática (Word, Windows e
Excel).
Principais
Requisitos

Desejáveis:
 Conhecimento acerca dos direitos de crianças e adolescentes e
das políticas de desenvolvimento sociocultural e integral das
crianças e adolescentes.
 Afinidade e experiência com trabalhos/atividades educativas em
ambiente escolar;
 Conhecimentos e experiência em trabalhos junto aos Movimentos
Sociais e Populares
 Experiência com projetos sociais e/ou trabalhos comunitários no
que se refere animação dos sujeitos locais em temáticas de
convivência com o semiárido.
 Habilidade e/ou afinidade com modalidades esportivas (futebol,
vôlei, capoeira, etc.).
 Habilidade para desenvolver materiais pedagógicos (vídeos,
cartilhas, folders, jogos interativos, entre outros) com os temas
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escolhidos para serem trabalhados na execução do projeto;
 Habilidade para lidar com situações de conflito e violência
doméstica envolvendo crianças, adolescentes e familiares junto às
comunidades.
 Habilidade para realizar registros fotográficos das atividades
realizadas.

Resultados
esperados

 Adquirir compreensão do contexto das comunidades onde o
projeto está desenvolvendo suas atividades e ações;
 Respeitar as diversidades de cada comunidade e promover
situações estimuladoras que incentivem a sua expressão;
 Estimular o senso crítico dos participantes;
 Estimular o respeito mútuo entre os participantes durante as
atividades e em outros espaços que ocuparem ao longo de suas
vidas;
 Favorecer a relação intra e inter pessoal;
 Compreender a dinâmica do CAA/NM e parceiros, dentro do
possível se envolver em atividades e temáticas debatidas nos
diversos espaços de articulação em “rede”.

2. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Etapas

Procedimentos

Análise Curricular

Na análise curricular serão considerados os seguintes aspectos:
Escolaridade, experiência profissional e pré-requisitos exigidos
para o desenvolvimento do cargo pretendido.
Obs: comprovações deverão ser anexadas.

Entrevista Técnica

A entrevista será realizada pelos membros da Comissão de
Seleção do CAA/NM, visando analisar a adequação dos (as)
candidatos(as) às atividades inerentes ao cargo. Serão
avaliados fatores e competências necessárias para o
desempenho das atividades a serem realizadas, bem como a
formação educacional e experiência profissional do(a)
candidato(a), conhecimentos e normas de conduta para o
exercício da função.

Avaliação Prática

Esta atividade será realizada imediatamente após a entrevista e
tem como objetivo avaliar a experiência técnica do(a)
candidato(a).
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS


Os

currículos

devem

ser

enviados

para

o

endereço

eletrônico:

gestaodepessoas@caa.org.br, informando no campo de assunto: Processo
seletivo: Mobilizador Social


A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio de
correio eletrônico e/ou disponibilizado no endereço: www.caa.org.br



Somente os(as) candidatos(as) que tiverem seu currículo pré-selecionado
serão convidados(as) para a etapa seguinte;



O CAA/NM se reserva no direito de não contratar nenhum dos(as)
candidatos(as) para o cargo objeto desta seleção, caso o perfil não atenda
aos requisitos exigidos.

Montes Claros, 08 de março de 2019.
Comissão de Seleção – CAA/NM

