EDITAL DE SELEÇÃO
PROFISSIONAL NA ÁREA DE AGRONOMIA E/OU TÉCNICO
AGRÍCOLA.

1-SELEÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA E CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL para atender ao Projeto Promoção de Tecnologias de Economia
Solidária em áreas de Quilombos, no Maranhão – Ká Amubá , Financiado Pela União
Europeia, executado pelo Instituto Marques Valle Flor.
2 - CONTEXTO
O Projeto Ká – Amubá - Promoção de Tecnologias de Economia Solidária em
Àreas de Quilombo do Maranhão, visa contribuir para a redução da pobreza e promoção
do desenvolvimento socioeconómico das comunidades Quilombolas do Estado do
Maranhão, contribuindo para o alcance das metas estabelecidas pelos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, designadamente o 1,3,4,5 e 7.
OBEJETIVO ESPEFICIO: Promover o aumento da geração de renda familiar
e a melhoria das condições de salubridade das Comunidades Rurais Quilombolas do
Maranhão, apostando no reforço das atividades produtivas locais com base em
princípios de Economia Solidária e inclusão social.
3- ENTIDADE CONTRATANTE: Por um período de experiência de 03
(Três) meses o Instituto Marquês Valle Flôr, posteriormente a Entidade parceira Local.
4- ESPECIFICAÇÕES
Cargo : Técnico(a) Agrário de Campo.
LOCAL DE TRABALHO: Junto às familias quilombolas beneficiarias do Projeto Ká –
Amubá em Itapecuru – Mirim nos Quilombos ( Stª Rosa dos Pretos, Oiteiro dos Nogueiras,
Felipa, Santa Joana ) Em Santa Rita nos Quilombos ( Centro dos Viloas e Sitio do Meio) Icatu
(Jacarí dos Pretos ) e ainda no atendimento a eventuais demandas do Projeto condizentes com o
cargo.
Perfil do(a) Profissional:

Ter titulação de nível superior na área de Ciências Agrárias (agronomia, engenharia
florestal, agroecologia), especialista em gestão ambiental, especialista em Agricultura Familiar
ou; Ter titulação de nível médio (tecnólogo em agroecologia, técnico agropecuário, agrícola) com
experiência em desenvolvimento rural sustentável (Agroextrativismo, Manejo florestal);

Capacidade de realizar formação de multiplicadores agrícolas quilombolas locais;

Capacidade de oferecer Apoio téncico na construção e desenvolvimento de novas práticas
sustentáveis de produção agrícola em Quilombos;

Experiência no trabalho social com agricultores (as) de modo especial em Comunidades
Tradicionais;

 Aptidão em informatica aplicada a função coloque entre parentes (Word, Excel, Powerpont,
Internet, email);


Facilidade de comunicação com todos de forma oral e escrita;

Capacidade de realização de atividades baseadas em Planejamentos e monitoramento de
resultados;

Conhecimento da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pronaf e
PAA,... e outros que possam ser acessados por Quilombolas;

Conhecimento sobre agroecologia, extrativismo e Economia Solidária;

Experiência em Piscicultura;

Experiências em planejamento e zoneamento da produção em propriedades de
agricultores(as) Familiares;

Facilidade para agregar valor ao conhecimento tradicional dos/as agricultores/as;

Experiência em atividades de restauração ambiental, florestamento ou similar;

Experiência em atividades que envolvam Cooperativas agrícolas;

Ter disponibilidade integral para residir em umas das cidades citadas acima e para viagens
curtas e longas a nível regional e estadual.

Conhecimento sobre normas e procedimentos sanitários de produção e comercialização de
alimentos, incluindo o processo de licenciamento ambiental;

Capacidade de sistematização e elaboração de relatórios descritivos com fluência escrita na
língua portuguesa;


Ter registro no seu conselho de categoria (exp. CREA ou outra) até a data de contratação.

Perfil Desejável:

Ter respeito pela diversidade de gênero, étnica e racial;

Experiência em preparação de receitas alternativas de controle de pragas e doenças;

Conhecimentos em diagnóstico, recuperação e conservação de solos;

Competência para elaborar laudos de análise técnica da produção;

Habilidades básicas em beneficiamento e processamento de alimentos;

Profissionais que possuam habilidades específicas para trabalhar com público feminino e
quilombolas ;
.

Ter comportamento ético pessoal e profissional, frente ao público acompanhado e as
organizações parceiras do Projeto Ká-Amubá.
DATA DE INÍCIO: Novembro de
DURAÇÃO: 10 meses.
2013
SALÁRIO: R$ 2.424,20 ( brutos)

REGIME DE TRABALHO: Dedicação
Exclusiva – 40 horas semanais

5- PROCESSOS DE SELEÇÃO








Divulgação do Edital: 11/11/2013.
Recebimento de currículos comprovados: até 19/11/2013.
Análise de currículo: até 21/11/2013.
Entrevista presencial: até 25/11/2013.
Atividade em campo, dois dias: até dia 27/11/2013
Divulgação do resultado: até 29/11/2013.
Inicio de Contratação dia 30 /11/2013 até dia 04/12/2013.

6- DISPOSIÇÕES GERAIS
a)
Os currículos deverão está devidamente comprovados (cópias de
documentos pessoais, formação e experiências profissionais).
b)
Os currículos deverão ser enviados para o endereço
cooperquilombola@outlook.com com
a identificação “SELEÇÃO
AGRICOLA KÁ AMUBA, será confirmado o recebimento, para otras
informações e ainda confirmação de envio , liguem para (98) 32320855 falar
com Valderlene Silva no horario das 09:00 às 17:00 horas ou pelo celular
88299934.
c) Toda e quaisquer despesas do processo seletivo será de
responsabilidade do(a) candidato(a), exceto as referentes a transporte,
alimentação e hospedagem, durante os dias de campo nas comunidades.
d) os currículos que não preenchem os requisitos necessários para este edital;
poderão compor o banco de currículos (reservas) para possíveis demandas, caso
autorizado.
São Luís, 11 de Novembro de 2013.

Instituto Marques Valle Flor

Valderlene R. Silva
Diretora no Projeto Ká Amubá

