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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO
MODALIDADE: SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM torna pública a abertura das inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de ESTAGIÁRIO(A).
1. CONDIÇÕES PRELIMINARES
a. Contrato estágio: 06 (seis) meses;
b. Regime de Trabalho: Estágio (Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008);
c.

Carga horária: 30 (trinta) horas semanais;

d. Jornada estágio: 06 (seis) horas diárias
e. Remuneração: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) + vale transporte, quando for o
caso.
f.

Prazos:


Divulgação do Edital: 31/07/2015.



Recebimento de Currículos: até 10/08/2015

2. CARGO, VAGA E FUNÇÕES.
ESTAGIÁRIO SETOR ADMINISTRATIVO COM FOCO GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS
VEÍCULOS

CARGO
Vaga

01

Descrição
genérica

Acompanhar o profissional da Instituição responsável por veículos para promover o
controle e acompanhamento dos mesmos.





Descrição
Sumária das
Atividades







Requisitos






Apoiar no agendamento de veículos do CAA/NM.
Disponibilização de livros de controle para todos os veículos.
Realizar levantamento e cotação de preços de peças e serviços, quando for o
caso.
Alimentar o sistema de gestão e contribuir na elaboração de manuais e
procedimentos internos relacionados aos veículos;
Elaborar planilhas de indicativos de revisões dos veículos (avarias; troca de
peças; etc);
Orientar aos usuários os procedimentos para acionar seguro, caso necessário;
Acompanhar o controle da documentação dos veículos, mantendo-a
rigorosamente atualizada, sendo responsável por receber e encaminhar ao
financeiro o pagamento de taxas, impostos e multas pertinentes a frota;.
Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de
atuação.
Estar regularmente matriculado em curso superior ou técnico de
Administração; Economia; Direito, Ciências Contábeis ou outros afins
(requisito obrigatório);
Conhecimento de informática (pacote office) intermediário e ferramentas da
Internet;
Capacidade de trabalhar em equipe;
Senso de organização;
Facilidade de comunicação e negociação;
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Experiência para dirigir automóvel, habilitação “AB” (requisito desejável),
Conhecimento sobre Associações Privadas (requisito desejável);

3. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Etapas

Procedimentos

Análise Curricular

Serão considerados os aspectos de escolaridade, requisitos obrigatórios e
desejáveis (devidamente comprovados).

Entrevista Técnica

Será realizada pelos membros da Comissão de Seleção do CAANM, podendo
haver a participação pelo técnico da Instituição responsável pelo setor
administrativo, visando analisar a adequação dos candidatos às atividades
inerentes ao cargo.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS


Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: gerencia@caa.org.br
informando no campo assunto: Seleção Estagiário Setor Administrativo (Veículos);



A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio do contato telefônico
e/ou disponibilizado no endereço: www.caa.org.br



Somente os(as) candidatos(as) que tiverem seus currículos pré-selecionados serão
convidados(as) para a etapa seguinte, que ocorrerá em data; hora e local definido
posteriormente pelo CAA/NM.



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



O CAA/NM poderá, a seu critério, manter os currículos recebidos no “banco de talentos” e
convidar em um período de até 01 (um) ano, contados da divulgação do presente edital,
qualquer dos pré-candidatos, e formalizar um novo convite para entrevista, objetivando o
preenchimento de novas vagas que porventura surjam. Essa prerrogativa não invalida a
divulgação de novos editais para o mesmo cargo.

Montes Claros, 31 de julho de 2015
Comissão de Seleção – CAA/NM

Álvaro Alves Carrara

Heliete Ferreira da Silva Borges

Eliseu José de Oliveira

