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EDITAL DE SELEÇÃO 02/2019 

 

O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM torna público que 

estão abertas inscrições para o Processo Seletivo que contratará: 01 (um/a) 

Técnico/a 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”. 

  

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 
 

 Contrato CLT: 10 (Dez) meses; 

 Carga horária: 40 horas semanais; 

 Salário Base: R$ 3.374,51 (Três mil, trezentos e setenta e quatro reais 

e cinquenta e um centavos) + plano saúde + plano odontológico + 

seguro de vida; 

Prazos: 

 Divulgação do Edital: 22/01/2019 

 Recebimento de Currículos: até 27/01/2019 

 Entrevistas: Até 31/01/2019 

 Contratação imediata 
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2. VAGAS E REQUISITOS 

 TÉCNICO/A DE CAMPO 

Vagas  01 (Um/a): Técnico/a de campo 

Principais 
Atividades 

Contribuir como agente transformador da realidade social das crianças 
e adolescentes e suas respectivas famílias nas comunidades rurais 
(Mato Seco, São João da Vereda e São Roberto) e demais 
comunidades próximas.  
Oferecer palestras e Oficinas Lúdico-Terapêuticas como ferramenta de 
prevenção bem como de diagnóstico e suporte para superação de 
traumas causados por violência sexual. 

 Executar os processos de planejamento, elaboração 
metodológica e demais instrumentos pedagógicos que 
subsidiarão as palestras e oficinas com pais e cuidadores e 
oficinas lúdico-terapêuticas com crianças e adolescentes do 
Projeto “Alianças do Sertão” dialogando com outras temáticas 
dos projetos de crianças, adolescentes e juventudes já 
executados pelo CAA; 

 Elaborar relatórios e sistematizar dados das 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.  

 Demais atividades inerentes à função no âmbito institucional; 

 

Principais 

Requisitos 

Obrigatórios: 

 Formação Nível superior completo em psicologia; 

 Experiência comprovada como psicólogo/a social no 
acompanhamento de crianças e adolescentes e suas respectivas 
famílias; 

 Conhecimento acerca dos direitos de crianças e adolescentes e 
das políticas públicas de desenvolvimento sociocultural e integral 
dessas; 

 Disponibilidade para viagens e trabalhos, inclusive em finais de 
semana, quando necessário. 

 Disponibilidade imediata para assumir o cargo. 
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Desejável: 

 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 com projetos sociais junto a organizações sociais e 
populares. 

 Conhecimento de informática básica e ferramentas da Internet;  

 Possuir Carteira Nacional de Habilitação  B; 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Etapas Procedimentos 

Análise Curricular 
Serão considerados os seguintes aspectos: Escolaridade/ 
cursos e experiências comprovadas ( deverá ser enviada 
juntamente com o currículo); 

Entrevista Técnica Realizada pelos membros da Comissão de Seleção do CAA e 
coordenador técnico do projeto; 

Avaliação Prática Questões pertinentes a área concorrente. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os currículos devem ser enviados para o endereço eletrônico: 

gestaodepessoas@caa.org.br, informando no campo assunto: Seleção 

psicólogo/a social. 

 A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio 

do correio eletrônico e/ou contato telefônico. 

 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 as vagas oferecidas caso o perfil dos candidatos não 

atenda aos requisitos exigidos.  

 

Montes Claros, 22 de janeiro de 2019. 

Comissão de Seleção – CAA/NM 

mailto:gestaodepessoas@caa.org.br

