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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO
MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA
EDITAL N° 01/2015 – Projeto Sementes
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas - CAANM no uso de suas atribuições legais torna
público que, estão reabertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de
pessoal. Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste instrumento é de
requisito essencial para participação em quaisquer das etapas do processo seletivo. O candidato que
deixar de atender às normas aqui estabelecidas será eliminado do processo de seleção.
1. Das Disposições Preliminares:
1.1 - Número de vagas/função:
A – 01 vaga para trabalhar como Instrutor/a na formação de famílias beneficiadas pelo Projeto
Sementes do Semiárido
O referido edital tem finalidade de selecionar profissional para prestar serviço, como instrutor/a de
Capacitação em Caracterização e Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes e Capacitação em
Gestão de Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes; para o Projeto Sementes do Semiárido,
promovido pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) e financiado pelo MDS, respectivamente nos
municípios de Manga, Varzelândia, São João das Missões, Montes Claros, Porteirinha e Rio Pardo de
Minas, no Estado de Minas Gerais.
O Projeto Sementes tem por objetivo o apoio à estruturação e gestão comunitária dos bancos
comunitários de sementes crioulas/adaptadas a partir da valorização de patrimônio genético loca, bem
como da produção e multiplicação dessas sementes e, complementarmente, a multiplicação e
estocagem de sementes varietais de milho e feijão, a fim de garantir a segurança e soberania alimentar
e nutricional das famílias que vivem no semiárido brasileiro.
2. DOS CURSOS
O curso de Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes; Visa diagnosticar nas comunidades
sementes crioulas estocadas e cultivadas pelas famílias, como também buscar metodologias de
recuperação de sementes que sofreram erosão genética, dialogar com as famílias cadastradas métodos
de gestão comunitária da diversidade de sementes. Cada curso terá uma duração total de 16
(Dezesseis) horas, sendo 08 (oito) horas por dia, com participação de 20 (Vinte), representantes das
famílias beneficiadas com as casas de sementes a serem apoiadas pelo programa.
O curso Gestão de Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes; Visa, através da utilização de
Práticas de Produção Agroecológica, Capacitar as famílias beneficiadas na gestão das casas de
sementes, e estabelecer critérios para distribuição, multiplicação e devolução das sementes crioulas
estocadas, como também buscar estratégias para gerir o acervo genético da comunidade. Identificar
junto com os beneficiários a estrutura necessária para a casa de sementes. Cada curso terá uma
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duração total de 16 (Dezesseis) horas, sendo 08 (oito) horas por dia, com participação de 20 (Vinte)
representantes das famílias beneficiadas com programa sementes.

3. EXIGENCIAS PARA PARTICIPAÇÃO:
Ensino Médio Completo; domínio de leitura e escrita; habilidade de comunicação; experiência
comprovada em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas; conhecimentos e
experiência em trabalhos junto aos Movimentos Sociais e populares; experiência com projetos sociais
e/ou trabalho como Instrutor de cursos para atividades comunitárias de convivência com o semiárido, em
especial processos de captação de água para produção de alimentos, disponibilidade para viagens e
trabalhar final de semana, caso necessário,
4. ÁREAS DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS EXIGIDAS PARA O CARGO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convivência com o Semiárido
Agroecologia
Sementes Crioulas
Segurança alimentar e nutricional;
Educação do Campo, Educação Contextualizada e projeto político-pedagógico;
Gênero, geração e etnia;
Politicas Públicas, mobilização e organização social;
Metodologia de trabalho com organizações e movimentos populares;
Metodologias participativas;
Capacidade de comunicação e boa redação;
Educação popular;
Gestão Comunitária;
Gestão de Recursos Hídricos;
Produção de hortaliças e fruteiras;
Formação de quintais produtivos;
Gestão de unidades produtivas e produção de mudas;
Elaboração de relatórios;
Conhecimento em informática (Windows, Word, Excel, internet e outros softwares);

5. DAS TAREFAS DA MONITORIA
•
•
•
•

Planejar e ministrar os cursos de Capacitação em Caracterização e Gestão Comunitária da
Diversidade de Sementes;
Planejar e ministrar os cursos Capacitação em Gestão de Estoques nos Bancos Comunitários
de Sementes para Projeto Sementes do Semiárido;
Elaborar relatório dos cursos ministrados.
Preparar materiais didáticos necessários para os cursos.
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6. DOS CONTEÚDOS DOS CURSOS

Capacitação em Caracterização e Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes:
• Conhecendo o CAANM-MG
• Conhecendo a ASA - Articulação do Semiárido
• Conhecendo P1MC
• Conhecendo o P1+2
• Convivência com o semiárido, conforme a ASA;
• Saber diagnosticar que sementes crioulas existem na comunidade
• Sugerir e avaliar métodos para recuperação de sementes adaptadas que foram perdidas ao
longo do tempo na comunidade
• Como gerir a diversidade de sementes em um ambiente coletivo
• Organização da produção de alimentos
• Agroecologia
• Água e Saúde;
• Espaço geográfico, semiárido e clima;
• Noções de Cidadania;
• Associativismo e Cooperativismo
• Soberania e segurança alimentar.
• Temas transversais: Meio ambiente, políticas públicas, jovens e Gênero.
Capacitação em Gestão de Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Práticas de produção agroecológicas;
Metodologias e Técnicas de produção adequadas ao semiárido
Estabelecer estratégias para gestão de casas de sementes
Buscar critérios para distribuição de sementes
Formular metodologias para multiplicação de sementes
Estabelecer critérios para devolução das sementes estocadas
Definir estratégias de gestão do acervo genético da comunidade
Avaliar a estrutura necessária para a casa de sementes
Criação de pequenos Animais
Sementes crioulas (nativas)
Produção e uso de defensivos naturais
Recuperação e preservação de solos
Quintais produtivos
Prática de Produção de adubação orgânica
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7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Obrigatoriamente os/as instrutores/as contratados deverão passar por uma capacitação, realizada
Centro de Agricultura Alternativa Norte de Minas - CAANM, com uma carga horaria de 24 horas, para
aperfeiçoamento sobre os conteúdos e metodologia de capacitação exigida pelo Programa.
Dos/as profissionais contratados/as espera-se que compartilhe com os objetivos e princípios do Centro
de Agricultura Alternativa Norte de Minas -CAANM e da ASA, sobretudo no que diz respeito ao
engajamento nas lutas dos movimentos sociais populares para transformações na sociedade, na busca
por justiça e igualdade;
O local de trabalho se dará a partir da sede do Centro de Agricultura Alternativa Norte de Minas CAANM, devendo os/as profissionais possuírem disponibilidade para viajar e desenvolver atividades nos
municípios e comunidades atendidos pelo programa.
8. DOS LOCAIS DOS CURSOS:
Os cursos serão realizados nas sedes e/ou comunidades rurais dos municípios de Manga, Varzelândia,
São João das Missões, Montes Claros, Porteirinha e Rio Pardo de Minas; no Estado de Minas Gerais,
nas comunidades rurais a definir de acordo com atuação do Centro de Agricultura Alternativa do Norte
de Minas CAA NM.
9. DOS NÚMEROS DE VAGAS
Este Edital oferece um total de 01 (uma) vagas para Instrutor de, Capacitação em Caracterização e
Gestão Comunitária da Diversidade de Sementes, Capacitação em Gestão de Estoques nos Bancos
Comunitários de Sementes e Capacitação Territorial sobre Seleção, Produção e Multiplicação de
Sementes. Os demais currículos não selecionados para este Edital ficarão no banco de currículos da
Centro de Agricultura Alternativa Norte de Minas - CAANM.

10. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

10.1. Procedimentos para inscrição:
Os currículos deverão ser entregues até o dia 10/07/2015 no endereço Rua Doutor Veloso, nº 151Bairro Centro, Montes Claros / MG, em envelope fechado com a descrição da vaga pretendida acrescida
da expressão “Projeto Sementes – Instrutor educacional”, ou pelo e-mail gestaodepessoa@caa.org.br.
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10.2. Critério de avaliação do processo seletivo:

O processo seletivo se dará exclusivamente pelo critério de avaliação de currículo dos/as candidatos/as.
10.3. Cronograma do Processo Seletivo
ETAPA DE SELEÇÃO
1. Publicação do edital
2. Data limite para envio de currículos
3. Entrevista com os candidatos (as)
selecionados
4. Divulgação
do
resultado
dos/aaprovados/as

DATAS
22/07/2015
28/07/2015
20/07/2015
31/07/2015

11. DA REMUNERAÇÃO, REGIME DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
11.1. Remuneração:
A remuneração será calculada com base no número de Banco de Sementes capacitados pelo Instrutor/a
Educacional; O valor bruto por Banco de Sementes corresponde a, R$ 300,00 (Trezentos reais) para o
curso de: Capacitação em Gestão de Estoques nos Bancos Comunitários de Sementes; e R$
300,00 (Trezentos reais) para o curso de: Capacitação em Caracterização e Gestão Comunitária da
Diversidade de Sementes. Cada curso a cima citado abrangerá 16 Bancos de Sementes, totalizando
32 capacitações.
Da remuneração Bruta paga, serão descontados os impostos previstos na Legislação Brasileira.

11.2. Regime de contratação:
O regime de contratação será por meio de prestação de serviço, sem vínculo empregatício, e com todos
os descontos regidos pela legislação brasileira.

11.3. Forma de pagamento:
Os pagamentos serão efetuados mediante a realização dos cursos ministrados e entrega dos seus
respectivos relatórios, através de RPA – Recibo de Pagamento de Autônomo.
12 - DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Edital estará à disposição na internet através do site www.caa.org.br
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Montes Claros, 22 de Julho de 2015.

Comissão de Seleção – CAA/NM
Álvaro Alves Carrara

Heliete Ferreira da Silva Borges

Eliseu José de Oliveira
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