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EDITAL DE SELEÇÃO - TÉCNICO DE CAMPO 
 
 
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 TÉCNICO DE CAMPO. 

 
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: CLT – 40 horas semanais; 

✓ Remuneração Bruta: R$ 3.762,00 (Três mil, setecentos e sessenta e dois reais) 

             Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida  

Prazos: 

✓ Divulgação do Edital: 24/05/2022 

✓ Recebimento de Currículos: até 05/06/2022 

✓ Entrevistas: Até 15/06/2022 

✓ Contratação imediata 

 
INFORMAÇÕES GERAIS  
 

Função Técnico de campo  

Vagas  01 

Remuneração Bruta R$ 3.762,00 

Descrição das 

atividades  

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS: 

- Conduzir os processos de planejamento, elaboração metodológica e demais 
instrumentos pedagógicos que subsidiarão as atividades do Projeto Alianças 
do Sertão dialogando com outras temáticas dos projetos de crianças, 
adolescentes e juventudes. 

- Capacidade de coordenar equipe de monitores para atuarem em oficinas 
com crianças e adolescentes. 

- Capacidade com o monitoramento semanal das oficinas de turno e 
contraturno. 

- Coordenar a realização de oficinas com pais, cuidadores, crianças, 
adolescentes e organizações afins à temática. 

- Elaborar os relatórios anuais que são enviados às instituições parceiras; 

- Pesquisar editais e contribuir na elaboração de possíveis projetos para 
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fortalecer as atividades de formação de jovens e crianças e adolescentes do 
CAA/NM; 

- Sistematizar as atividades e ações desenvolvidas como forma de 
monitoramento, avaliando os processos e propondo possíveis alterações ou 
readequações nas atividades propostas.  

- Estabelecer relações institucionais com a Rede de proteção e prevenção 
que atuam contra a violência com crianças e adolescentes conselhos 
tutelares e CMDCA, fortalecendo os processos que visam à efetivação e 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes.  

- Mobilizar/animar e desenvolver atividades pedagógicas de cunho educativo 
nas comunidades parceiras do CAA/NM onde o projeto Alianças do sertão 
será desenvolvido. 

- Acompanhar/monitorar juntamente com os monitores as atividades 
desenvolvidas nas comunidades parceiras. 

- Estabelecer diálogo com as demais equipes de trabalho interno que lidam 
diretamente com a mesma temática crianças e adolescentes, de forma 
possibilitar o desenvolvimento de metodologias e matérias pedagógicos com 
formatos semelhantes.  

 

Requisitos  FORMAÇÃO E HABILIDADES NECESSÁRIAS: 

 

Requisitos obrigatórios:  

 

- Formação nível superior na área de ciências humanas ou afins; 

- Possuir Carteira Nacional de Habilitação B; 

- Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e feriados, sempre que 
necessário. 

- Disponibilidade para viagens que podem durar toda semana em outras 
regiões do norte de minas e do Brasil.  

- Domínio de programas básicos de informática; 

- Apresentar habilidade para realizar registros fotográficos das atividades 
realizadas; 

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

- Organização e pro atividade; 

 

Requisitos Desejáveis:  

 

- Capacidade em organizar as atividades em sintonia com a equipe; 

- Experiência com projetos sociais junto a organizações sociais e populares. 

 

Principais experiências/habilidades: 

 

- Afinidade e experiência para desenvolver atividades com jovens, crianças e 
adolescentes.  

- Conhecimento acerca dos direitos de crianças e adolescentes e das 
políticas de desenvolvimento sociocultural e integral das crianças e 
adolescentes. 

- Afinidade e experiência com trabalhos/atividades educativas em ambiente 
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escolar; 

- Conhecimentos e experiência em trabalhos junto aos Movimentos Sociais e 
Populares 

- Experiência com projetos sociais e/ou trabalhos comunitários no que se 
refere animação dos sujeitos locais em temáticas de convivência com o 
semiárido. 

- Experiência profissional em assuntos relacionados com as atividades a 
serem desempenhadas, incluindo a promoção e fortalecimento econômico de 
famílias e cuidadores. 

- Habilidade para desenvolver materiais pedagógicos (vídeos, cartilhas, 
folders, jogos interativos, entre outros) com os temas escolhidos para serem 
trabalhados na execução do projeto;  

- Habilidade política para dialogar com gestores e redes de proteção infantil 
dos municípios contemplados no projeto. 

- Habilidade para lidar com situações de conflito e violência doméstica 
envolvendo crianças, adolescentes e familiares junto às comunidades. 

 
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). 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

informando no campo de assunto: Técnico de campo 

✓ 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, 24 de Maio de 2022 

Comissão de Seleção – CAA/NM 
 

mailto:gestaodepessoas@caa.org.br

