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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 
MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA 

EDITAL N°: 04/2015 
 
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM torna público que estão abertas inscrições 
para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Analista Administrativo e Financeiro, previsto 
na execução de trabalho do PROJETO “Comunidades tradicionais, direitos territoriais e manejo sustentável 
dos recursos naturais no Cerrado da Serra do Espinhaço em Minas Gerais” em parceria à Comissão em 
Defesa das Comunidades Extrativistas (CODECEX). 
 
 

BREVE HISTÓRIO DA ENTIDADE: 

 
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM), constituído formalmente em 04/03/1989 
como uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, organizada e dirigida por agricultores 
familiares, representantes de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas, tem como missão 
“Colaborar, enredado nas organizações de agricultores, agricultoras, comunidades tradicionais e 
agroextrativistas dos sertões norte-mineiro”; e por objetivo “promover o desenvolvimento de propostas de uma 
sociedade solidária, justa, sustentável e democrática, baseada nos princípios da agroecologia”. 
Os principais temas de sua atuação na região são: a) Manejo da (agro)biodiversidade da caatinga, do cerrado e 
da mata seca, com o beneficiamento da produção e sua inserção nos mercados, considerando os circuitos 
econômicos da agricultura sertaneja; b) Gestão territorial, direito humano à alimentação e segurança 
alimentar e políticas públicas; c)  Metodologias participativas, etnoecologia e formação social. 

  
A CODECEX atua desde 2010 junto às comunidades apanhadoras de flores sempre-vivas e quilombolas que 
vivem na porção meridional da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Suas principais frentes de atuação são: 
a formação social; apoio às lutas das comunidades apanhadoras de flores e quilombolas pela manutenção 
seus territórios e garantia de direitos; manejo sustentável da agrobiodiversidade. 
 
 

CONDIÇÕES PRELIMINARES 
 

 Regime de Trabalho: Dedicação integral em regime de CLT (40 horas semanais) 

 Divulgação do edital – divulgação do edital: 28/08/2015 

 Recebimento de currículos: até 15/09/2015  

 Entrevista: Até 21/09/2015 

 Divulgação dos resultados: Até 25/09/2015  

 Contratação imediata  

 Contrato por tempo determinado  
 
 

CARGO, VAGA E FUNÇÕES 
Cargo  Analista Administrativo e Financeiro  

Vagas  01 

Remuneração Bruta R$ 2.081,86 

Descrição genérica  
Analista Administrativo e Financeiro do projeto que será executado pelo CAA-
NM em parceira com a CODECEX e as comunidades Apanhadoras de Flores. 

Descrição sumária de 

atividades  

 

 Executar o projeto de forma compartilhada com membros da 
CODECEX e do CAA/NM; 

 Apoio direto a gerência administrativo-financeira; 

 Analisar o planejamento e organização orçamentária;  
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 Realizar procedimentos de compras e contratação de serviços; 

 Realizar controle de contas a receber e a pagar; 

 Elaborar relatório financeiro do projeto (prestação de contas); 

 Secretariar a CODECEX (manutenção do escritório local, atendimento 
ao público, organização de correspondência e apoio à 
organização/execução de eventos); 

 Apoiar a mobilização social  para reuniões e encontros da CODECEX e 
comunidades; 

 Promover o fortalecimento institucional da CODECEX e organizações 
locais (apoio às associações locais); 

 Participar e contribuir no planejamento, monitoramento e avaliação 
institucional e do projeto, incluindo elaboração de relatórios; 

 Apoiar a comunicação e divulgação do projeto. 

Requisitos  Obrigatórios: 

 Formação nível superior Administração ou Ciências Contábeis; 

 Domínio em Informática (Windows, Word, Excel, Power Point e Internet)  

 Disposição de morar em Diamantina/MG  
 

Classificatórios: 

 Experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em gestão 
administrativa e financeira; 

 Experiência com rotinas administrativas como secretariado, 
organização e controle de documentos. 

 Capacidade em organizar as atividades em sintonia com a equipe 
técnica do projeto;  

 Capacidade em elaborar orçamentos para projetos e relatórios 
financeiros;  

 Experiência em gestão de projetos e trabalho junto a organizações 
sociais e populares 

 Capacidade de trabalhar com metas e ciclos de planejamento, 
monitoramento e avaliação de projetos; 

 Afinidade com a missão institucional e os princípios do CAA/NM; 

 Capacidade de trabalho em equipe e iniciativa; 

 Disponibilidade para viagens de trabalho, caso necessário; 

 Possuir Carteira Nacional de Habilitação (B). 

 
 
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. 

Entrevista Técnica A entrevista será realizada pelos membros da Comissão de Seleção do CAA, 
em conjunto com os membros da CODECEX, com cada candidato(a) 
previamente selecionado, visando analisar a adequação dos(as) candidatos(as) 
às atividades inerentes ao cargo e no momento da entrevista, serão exigidos a 
comprovação dos requisitos apresentados no currículo, 
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DISPOSIÇÕES GERAIS  

 Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: gestaodepessoas@caa.org.br 
informando no campo assunto: Edital n.º: 04/2015 – Analista financeiro. 

 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, que ocorrerá em data, hora e local  a ser definido posteriormente pelo CAA/NM na 
cidade de Diamantina/MG. 

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

 
 

 

Montes Claros, 28 de Agosto de 2015. 

 

 
Comissão de Seleção – CAA/NM 

 

 

Álvaro Alves Carrara 
 
 
 

Heliete Ferreira da Silva Borges 
 
 
 

Eliseu José de Oliveira 
 
 

 

http://www.caa.org.br/

