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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 
MODALIDADE: SELEÇÃO DE CURRÍCULO/CARTA DE MOTIVAÇÃO 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). 
 
Os(as) estagiários(as) atuarão sob a supervisão de membros da equipe chave e de apoio do Projeto DGM/FIP/Brasil, 
voltado ao apoio de “Iniciativas Comunitárias Sustentáveis e Adaptativas”, que se enquadrem em áreas temáticas 
relacionadas à gestão socioambiental e do uso da terra/território, à diversificação dos meios de produção e consumo e à 
sobrevivência sociocultural de Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e Comunidades Tradicionais do Cerrado 
brasileiro.  
 
Nessa fase do Projeto serão realizados levantamentos de dados quantiqualitativos nas comunidades potencialmente 
beneficiárias, sendo prevista capacitação específica para esse fim. Para maiores esclarecimentos, ver site do Projeto 
(www.dgm.org.br). 
 
 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 
a. Contrato estágio: 02 (dois) meses; 

b. Estabelecimentos conveniados: Unimontes (campus Montes Claros) e UFMG (campi Belo Horizonte 

e Montes Claros) 

c. Regime de Trabalho: Estágio (Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008); 

d. Carga horária: 30 (trinta) horas semanais; 

e. Jornada estágio: 06 (seis) horas diárias  

f. Remuneração mensal: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) + passagens (aéreas e/ou 

terrestres) + diárias, quando for o caso. 

g. Prazos: 

 Divulgação do Edital: 23/05/2016. 

 Recebimento de Currículos: até 06/06/2016 

 Entrevistas: 8 e 9/06/2016 

 Divulgação dos resultados: 13/06/2016 

 Data prevista para trabalhos de campo: a partir de 22/06/2016  

 

2. CARGO, VAGA E FUNÇÕES. 

CARGO ESTAGIÁRIO DGM FIP BRASIL 

Vaga 10 (dez) 

Descrição 
genérica 

Levantamento de dados quantiqualitativos nas comunidades potencialmente beneficiárias do 
Projeto DGM/FIP/Brasil. 

Descrição 
Sumária das 
Atividades 

 Breve capacitação sobre o Projeto DGM/FIP/Brasil, suas estratégias de gestão e 
público alvo. 

 Participação, discussão e aprimoramento do Plano de Monitoramento do Projeto, bem 
como dos instrumentos de coleta de dados (questionário e roteiro de entrevista). 

 Breve capacitação em pesquisa quantiqualitativa e sobre ODK (ferramenta a ser 
utilizada para coleta de dados). 

 Incursões a campo para coleta de dados (Comunidades Indígenas, Quilombolas e 
Comunidades Tradicionais localizadas total ou parcialmente no Cerrado Brasileiro). 

 Transcrições de entrevistas/organização do material coletado em campo (questionários 
aplicados, entrevistas realizadas, registro fotográfico, etc). 

 Produção de relatórios e surveys sobre as regiões trabalhadas. 

 Reuniões de monitoramento e avaliação. 

http://www.dgm.org.br/
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Requisitos 

 Estar regularmente matriculado em curso superior de Antropologia, Ciências Sociais, 
Ciências Socioambientais, Agronomia, Geografia, ou ainda em Programas de Pós-
Graduação nessas áreas ou áreas afins; 

 Conhecimento de informática (pacote office) intermediário e ferramentas da Internet; 

 Capacidade de trabalhar em equipe; 

 Senso de organização; 

 Facilidade de comunicação; 

 Experiência em atividades de pesquisa, relatorias, produção de surveys; 

 Experiência de atuação com Povos e Comunidades Tradicionais (requisito desejável); 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Etapas Procedimentos 

Análise Curricular e de  

Carta de Motivação 

Serão considerados os aspectos de escolaridade, requisitos obrigatórios e desejáveis 
(devidamente comprovados), bem como motivações apresentadas na candidatura. Para 
tanto, os interessados deverão encaminhar uma mensagem contendo o histórico escolar, 
currículo lates atualizado e uma carta de motivação para candidatura com, no máximo 15 
linhas. 

Entrevista  
A entrevista avaliará as motivações do candidato, a aptidão para atuar em atividades 
relacionadas às áreas de abrangência do Projeto e sua disponibilidade. As entrevistas 
serão realizadas pelos membros da Comissão de Seleção do DGM/FIP/Brasil - CAANM. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os currículos e cartas de motivação devem ser enviados para o endereço eletrônico: 

gestaodepessoas@caa.org.br informando no campo assunto: Seleção Estagiário DGM/FIP/Brasil; 

 Somente serão aceitas inscrições de estudantes da Unimontes e Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), que são instituições que mantêm convênios de contratação de estagiários com o 

CAA/NM; 

 A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por e-mail ou por meio de contato 

telefônico e/ou disponibilizado no endereço: www.caa.org.br; 

 Somente os(as) candidatos(as) que tiverem seus currículos e cartas de motivação pré-selecionados 

serão convidados(as) para a entrevista. As entrevistas serão realizadas nas cidades de Montes 

Claros/MG e Belo Horizonte/MG. O horário e o local exato das entrevistas serão informados 

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, 23 de maio de 2016 

 
Comissão de Seleção – DGM/FIP/Brasil - CAA/NM 
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