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EDITAL DE SELEÇÃO 06/2019: ESTÁGIO SETOR DE COMPRAS
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM torna público que
estão abertas inscrições para o Processo Seletivo para contratação de ESTAGIÁRIO/A
para o setor de compras.
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 – BOLSA ESTÁGIO
 Jornada estágio: 04 horas diárias
 Valor: R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais) + vale transporte + seguro de
vida + plano odontológico
Prazos:


Divulgação do Edital: 03/06/2019.



Recebimento de Currículos: até 10/06/2019



Entrevistas: Até 14/06/2019



Contratação imediata

2. VAGAS E REQUISITOS
ESTAGIÁRIO
Vagas (01)

Descrição
Sumária das
Atividades

CNPJ: 25.206.285/0001-42

Estagiário/a Compras


Auxiliar o profissional da Instituição responsável por compras para
promover a aquisição de materiais de consumo e permanente
necessários à execução das atividades técnicas e administrativas,
organizando
os
processos,
dentre
outras
atividades
administrativas.

Utilidade Pública Federal R 0138/2006 (DOU 19.01.2005)

CNAS nº CCEAS0085/2006 (DOU 16.02.2006)
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Principais
Requisitos

Estar regularmente matriculado em curso superior de
Administração; ciências contábeis, economia e afins (requisito
obrigatório);
Conhecimento de informática básica e ferramentas da Internet;
Capacidade de trabalhar em equipe;
Senso de organização;
Facilidade de comunicação e negociação;
Habilitação “A ou B” (desejável)
Capacidade de trabalhar em equipe;
Facilidade de comunicação e pró-atividade;
Afinidade com a missão institucional e os princípios do CAA/NM;

3. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Etapas

Procedimentos

Análise Curricular

Serão considerados os seguintes aspectos: escolaridade e cursos;

Entrevista Técnica

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

4. DISPOSIÇÕES GERAIS


Os currículos devem ser enviados para: gestaodepessoas@caa.org.br,
informando no campo assunto: Estagiário/a Compras



A divulgação dos candidatos pré-selecionados será efetuada por meio do
contato telefônico e/ou correio eletrônico.



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 candidatos
para as vagas oferecidas caso o perfil dos candidatos não atenda aos
requisitos exigidos.

Montes Claros, 03 de junho de 2019
Comissão de Seleção – CAA/NM
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