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EDITAL DE SELEÇÃO Nº: 01/2022
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM torna público que
estão abertas inscrições para o Processo Seletivo para contratação de JORNALISTA.
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”.

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES
 Modalidade contrato: CLT – 40 horas semanais;
 Remuneração: R$ 3.762,00 (Três mil setecentos e sessenta e dois reais) +
Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale
transporte.
Prazos:


Divulgação do Edital: 24/01/2022



Recebimento de Currículos: até 06/02/2022



Entrevistas: Até 11/02/2022



Contratação imediata

CARGO
Vagas

JORNALISTA
01 (uma)

Atribuições/
Responsabilidades

CNPJ: 25.206.285/0001-42

 Responsável pela comunicação institucional do CAA/NM;
 Estabelecer uma efetiva comunicação interna e externa para todas as
ações institucionais;
 Ampliar a estratégia de comunicação, mobilização, troca e/ou
complementação de saberes, em diálogo com outras redes e organizações;
 Cobertura de eventos de interesse do CAA/NM.
 Produzir conteúdo para as mídias sociais;
 Elaborar relatórios de desempenho das mídias digitais e campanhas de
divulgação;
 Potencializar e promover a visibilidade das ações institucionais ao público
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em geral;
 Elaboração e acompanhamento de publicações impressas e eletrônicas,
criação de peças gráficas virtuais e impressas;

 Curso superior completo na área da Comunicação Social/Jornalismo e
outras áreas afins.
 Experiência de trabalho comprovada na área de comunicação;
 Habilidade para discursos, debates, textos, comunicação em geral,
respeitando o contexto e as características culturais;
 Domínio do Office, Internet, incluindo ferramentas de mídias sociais;
 Experiência em processos de articulação com grandes mídias jornalísticas
e televisivas;
 Sensibilidade e referências de conhecimento com as temáticas:
Desenvolvimento rural sustentável, agricultura familiar e camponesa,
agroecologia, convivência com o Semiárido, meio ambiente, segurança e
soberania alimentar e nutricional, recursos hídricos e ação em redes;
 Residir em Montes Claros/MG
 Disponibilidade para viagens e trabalhos nos finais de semana, quando
necessário.
 Afinidade com a missão institucional;
 Capacidade de trabalho em equipe e iniciativa;

Requisitos
obrigatórios

 Experiência com a temática de Agroecologia e Direitos de Povos Indígenas
e Comunidades Tradicionais e organizações populares.
 Possuir CNH e habilidade para dirigir – Categorias A e/ou B.
 Inglês fluente (leitura e escrita);

Requisitos
Desejáveis

2. 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).

CNPJ: 25.206.285/0001-42

Utilidade Pública Federal R 0138/2006 (DOU 19.01.2005)

CNAS nº CCEAS0085/2006 (DOU 16.02.2006)

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas | CAA-NM
 Solar dos Sertões – Praça Dr. Chaves, n.º 152 – Centro.
CEP: 39.400-005, Montes Claros – MG
 (38) 3218-7700 |

3. DISPOSIÇÕES GERAIS


Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico:
gestaodepessoas@caa.org.br, informando no campo de assunto:
Processo seletivo: Jornalista



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 préselecionado 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 préselecionado serão convidados (as) para a etapa seguinte.

Montes Claros, 24 de Janeiro de 2022
Comissão de Seleção – CAA/NM
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