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EDITAL DE SELEÇÃO
MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA
EDITAL N°: 02/2018
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 Especialista em gestão de
projetos, que contribuirá no projeto DGM Brasil. O DGM Global é uma iniciativaestabelecida no
âmbito do FIP/Programa de Investimento Florestal, com a finalidade de conceder subsídios, visando
fortalecer a sua participação na discussão sobre mecanismos de REDD+ (Redução das Emissões por
Desmatamento e Degradação), ampliação da conservação, uso e manejo sustentável dos recursos
naturais, aumento dos estoques de carbono florestal em nível local, nacional e global, junto aos
povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais no Cerrado1 brasileiro.
O DGM/Brasil tem por objetivo: (i) fortalecer a participação dos povos indígenas,
comunidades quilombolas e comunidades tradicionais do Bioma Cerrado, no FIP, REDD+ e outros
programas similares orientados para o Clima nas esferas locais, nacionais e global; e (ii) contribuir
para aprimorar o modo de vida e o manejo sustentável da floresta e da terra nos territórios de povos
indígenas e comunidades tradicionais, apoiando ações por eles demandadas que promovam: a gestão
territorial, florestal e ambiental de seus territórios; a promoção de atividades econômicas
sustentáveis e a redução de vulnerabilidades sociais, culturais, ambientais e climáticas.

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

1

Bioma Cerrado conforme mapa de biomas do IBGE e municípios relacionados.
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desenvolvimento de propostas de uma sociedade solidária, justa, sustentável e democrática, baseada
nos princípios da agroecologia”.
Os principais temas de sua atuação na região são: a) Manejo da (agro)biodiversidade da caatinga, do
cerrado e da mata seca, com o beneficiamento da produção e sua inserção nos mercados,
considerando os circuitos econômicos da agricultura sertaneja; b) Gestão territorial, direito humano à
alimentação e segurança alimentar e políticas públicas; c) Metodologias participativas, etnoecologia
e formação social.

CONDIÇÕES PRELIMINARES
 Regime de Trabalho: Dedicação integral em regime de CLT (40 horas semanais)
 Divulgação do edital: 11/04/2018
 Recebimento de currículos: Até 20/04/2018
 Entrevista: Até 25/04/2018
 Contratação imediata
 Contrato por tempo determinado – prazo: 01 (Um) ano

CARGO, VAGA E FUNÇÕES
Cargo

Especialista em gestão de projetos – Técnico de campo

Vagas

02 (duas)

Remuneração Bruta

R$ 3.374,00 + benefícios: Plano de saúde, odontológico, seguro de vida;

Descrição sumária de
atividades

 Visitas de checagem

para verificação de salvaguardas

socioambientais, elaboração do projeto e acompanhamento
sociotécnico junto aos subprojetos DGM nas diversas regiões do
bioma Cerrado.
 Visitas de monitoramento;
 Verificação semanal do cumprimento das 600 (seiscentas)
atividades previstas no total dos 65 subprojetos e a comprovação
de realização.
 Verificação de alcance dos indicadores.
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 Verificação da implementação dos planos de comunicação de
todos os subprojetos.
 Contribuição no aprimoramento do sistema de gestão de projetos
do CAA/NM, na elaboração semestral de relatórios (Banco
Mundial e Agência Global do DGM), bem como contribuição na
produção da linha de base dos projetos apoiados.
 Acompanhamento das medidas de mitigação, como por exemplo,
no caso de projetos que devem ter licenciamentos ambientais,
outorgas de água, e/ou terão cessão de área para o projeto, por
exigência do Banco Mundial.
 Atendimento de dúvidas dos subprojetos.

Requisitos

Obrigatórios:
 Profissional graduado em curso de nível superior nas áreas
Ciências Sociais, Ciências Socioambientais, Ciências Agrárias
e/ou Biológicas.
 Experiência com acompanhamento sociotécnico de projetos.
 Disponibilidade para viagens e trabalhos, inclusive em finais de
semana, quando necessário.

Classificatórios:
 Capacidade em organizar as atividades em sintonia com a equipe
técnica do projeto;
 Afinidade com a missão institucional e os princípios do
CAA/NM;
 Capacidade de trabalho em equipe e iniciativa;
 Experiência em gestão de projetos e trabalho junto a organizações
sociais e populares.
 Possuir Carteira Nacional de Habilitação B
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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

A entrevista será realizada pelos membros da Comissão de Seleção do
CAA, com aplicação de exercício avaliativo.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS DISPOSIÇÕES GERAIS


Os

currículos

devem

ser

enviados

para

o

endereço

eletrônico:

gestaodepessoas@caa.org.br, informando no campo de assunto: Especialista em
gestão de projetos


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 candidatos para o
cargo objeto desta seleção caso o perfil dos candidatos não atenda aos requisitos
exigidos.

Montes Claros, 11 de abril de 2018.
Comissão de Seleção – CAA/NM

