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EDITAL DE SELEÇÃO – CONSULTORIA INDIVIDUAL - COMUNICADOR 
 
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM torna público que estão abertas inscrições 
para contratação de profissional autônomo. 

 
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”. 

 
CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 
 Contrato de trabalho: Consultoria Individual – podendo ser via MEI ou RPA; 

 Remuneração Bruta Mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais)  

             Prazos: 

 Divulgação do Edital: 10/02/2023 

 Recebimento de Currículos: até 19/02/2023 

 Entrevistas: Até 28/02/2023 

 Contratação imediata 

 
INFORMAÇÕES GERAIS  

Consultor Individual Comunicador 

Vagas  01 

Valor bruto mensal – 

Mediante entrega dos 

produtos 

R$ 3.000,00 

Descrição das 

principais atividades  

 Análises direta no desenvolvimento de ações estratégicas de 

comunicação interna e externa e na execução do Plano de 

Comunicação dos projetos; 

 Cobertura de eventos de interesse do CAA/NM; 

 Desenvolvimento de produtos de comunicação dos projetos, 

zelando pela aplicação das marcas das entidades envolvidas; 

 Produção de textos, matérias e reportagens especiais para os 

sites do CAA/NM;  

 Colaborar na assessoria de imprensa;  

 Acompanhamento/elaboração de publicações impressas e 

eletrônicas, apoiando no monitoramento do engajamento do 

público em relação às mídias sociais e site institucional. 
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Requisitos  FORMAÇÃO E HABILIDADES NECESSÁRIAS: 

 

Requisitos obrigatórios:  

 Graduado ou cursando: Jornalismo, relações públicas, marketing, áreas 
da comunicação e humanidades.  

 Experiência com mídias sociais e métricas de marketing digital e redes 
sociais, domínio do Office; 

 Facilidade de redação e de síntese; 

 Facilidade com foto e vídeo; 

 Edição de vídeos; 

 Disponibilidade para atividades externas e viagens, inclusive em finais 
de semana, quando necessário; 

 Possuir CNH e habilidade para dirigir – Categorias A e/ou B; 

 Experiência com câmera fotográfica; 

 Afinidade com a missão Institucional do CAA/NM; 

 Residir em Montes Claros/MG; 

 Disponibilidade imediata. 

  

Requisitos Desejáveis:  

 Conhecimento e experiência de atuação junto a organizações 
populares e do terceiro setor; 

 Ter boa capacidade de diálogo, articulação com pessoas, grupos e 
redes; 

 Boa postura e apresentação pessoal; 

 Facilidade/habilidade de trabalhar em equipe; 

 Facilidade de comunicação (oral e escrita); 

 Senso de organização e de prioridade; 

 Conhecimento sobre Povos e Comunidades Tradicionais;  

 Experiência com produção de cards, apresentações; 

 Tradução de textos de português para o inglês e vice-versa. 

 
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/NM, visando analisar a adequação dos(as) candidatos(as) às atividades 
inerentes ao cargo.  

Avaliação Didática Esta atividade será realizada imediatamente após a entrevista, com objetivo de 
avaliar a experiência técnica do(a) candidato(a). 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: gestaodepessoas@caa.org.br, 

informando no campo de assunto: Seleção de Consultor Individual – Comunicador- Projeto 

GIZ 

 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. 

 Somente os (as) candidatos (as) que tiverem seu currículo pré-selecionado serão 

convidados (as) para a etapa seguinte. 

 

 

Montes Claros, 10 de Fevereiro de 2023 

 
Comissão de Seleção – CAA/NM 

 

mailto:gestaodepessoas@caa.org.br

