Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Rua Anhanguera, 681 – Cândida Câmara – Montes Claros – MG.
CEP: 39.401-034 – Telefax: (38) 3218-7700
E-mail: caa@caa.org.br - CNPJ: 25.206.285/0001-42
EDITAL DE SELEÇÃO 02/2015 KNH
MODALIDADE: SELEÇÃO DE CURRÍCULOS E ENTREVISTA

O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM comunica a todos interessados que está
aberto o edital de seleção, referente a 01 (uma) vaga para a função “Técnico de campo”, formação Ciências
Humanas ou áreas afins, para compor a equipe de trabalho do “Projeto Alianças do Sertão”, que tem
como objetivo “Contribuir para que crianças e adolescentes se desenvolvam com apoio integral de
seus pais e cuidadores, sendo capazes de construírem seus projetos de vida, rompendo com a
exclusão social e as violências em que vivem principalmente no contexto familiar.”
1. CONDIÇÕES PRELIMINARES
a.
b.
c.
d.

Contrato por tempo determinado.
Regime de Trabalho: Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT;
Carga horária: 40 horas semanais;
Remuneração Bruta: R$ 2.775,82 + Benefícios: Plano de saúde, Odontológico e seguro de
vida;
e. Prazos:

Divulgação do Edital: 17/07/2015

Recebimento de Currículos: até 26/07/2015.

Divulgação dos currículos pré-selecionados: 27/07/2015.

Entrevista: 29/07/2015

Divulgação do Resultado até: 31/07/2015
2. CARGOS, VAGAS E ATRIBUIÇÕES.

CARGO
Vagas
Descrição
Sumária das
Atividades

Técnico de Campo
01

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 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 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
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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 permanente com a equipe do projeto enlaçando experiências de
forma possibilitar o desenvolvimento de metodologias e matérias pedagógicos com
formatos semelhantes.
 Encaminhar todos os processos administrativos/financeiro referente às atividades
realizadas no âmbito do projeto.
 Monitorar e subsidiar os processos de compra e entrega de materiais para realização
das atividades pedagógicas nas comunidades parceiras;
 Organizar e zelar os materiais utilizados pela equipe para realização das atividades
previstas;
FORMAÇÃO, EXPERIENCIA PROFISSIONAL E HABILIDADES NECESSÁRIAS:
 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 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 e/ou afinidade com expressões artísticas (música, dança, teatro, artes
visuais, contação de histórias, etc.).
Requisitos

 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.
 Formação nível superior na área de ciências humanas ou afins.
 Possuir Carteira Nacional de Habilitação A e/ou B (critério obrigatório em pelo menos
uma das habilitações – A ou B).
 Disponibilidade para trabalhar nos finais de semana e feriados, caso 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 (Word, Windows e Excel).
 Apresentar habilidade para realizar registros fotográficos das atividades realizadas.

Resultados/
atitudes
esperadas

 Adquirir compreensão do contexto das comunidades onde o projeto esta desenvolvendo
suas atividades e ações.
 Respeitar as diversidades de cada comunidade e promover situações estimuladoras
que incentivem a sua expressão.
 Estimular o senso crítico dos participantes.
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 Estimular o respeito mútuo entre os participantes durante as atividades e em outros
espaços que ocuparem ao longo de suas vidas.
 Compreender a dinâmica do CAA/NM e parceiros, dentro do possível se envolver em
atividades e temáticas debatidas e desenvolvidas nos diversos espaços de articulação
em “rede”.
3. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Etapas

Procedimentos

Análise Curricular

Serão considerados os seguintes aspectos devidamente comprovados:
escolaridade, experiência profissional e pré-requisitos exigidos para o
desenvolvimento do cargo pretendido.

Entrevista Técnica

Realizada pelos membros da Comissão de Seleção do CAA/NM, visando analisar
a adequação dos candidatos às atividades inerentes a cada cargo.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
 Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: gestaodepessoas@caa.org.br,
informando no campo assunto: Edital Seleção n.º 02/2015 – KNH.
 A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio de correio eletrônico (email) e/ou contato telefônico.
 Somente os (as) candidatos (as) que tiverem seu currículo pré-selecionado serão convidados (as)
para a etapa entrevista.
 O CAA/NM se reserva no direito de não contratar nenhum dos candidatos para o cargo objeto
desta seleção, caso o perfil dos candidatos não atenda aos requisitos exigidos.

Montes Claros, 17 de julho de 2015.
Comissão de Seleção – CAA/NM

Álvaro Alves Carrara

Heliete Ferreira da Silva Borges

Eliseu José de Oliveira

