EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL 004/2011
A Comissão de Seleção de Pessoal da ASCOOB – Associação das Cooperativas de Apoio
a Economia Familiar, instituída pela Resolução 001/2011 de 04/01/2011 da presidência
da Instituição, torna público que estará selecionando ESTAGIÁRIOS/AS, para atuar
como auxiliar da consultoria administrativa operacional e da Coordenação Técnica, com
vistas à execução das ações contidas no Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº
0334432‐77/2010 MDA/CAIXA que tem por objetivo “Elaboração participativa de
Planos Territoriais de desenvolvimento das principais cadeias produtivas, de
dinamização de programas de comercialização, de adequação e fortalecimento dos
empreendimentos econômicos, de estruturação de redes de cooperativas e de
expansão do crédito e micro‐crédito, com vistas a ampliar os serviços de apoio e
proporcionar o bom funcionamento dos projetos estratégicos territoriais que viabilizam
a melhor inserção dos produtos da agricultura familiar nos mercados”
1.VAGAS:
a) 02 (duas) vagas.
2.LOCAL DE TRABALHO:
a) Feira de Santana/BA
3.FASES DO PROCESSO SELETIVO:
1ª fase: Análise de Currículo Vitae;
2ª fase: Prova escrita e entrevista.
4. EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO:
Curso Superior em andamento nas áreas de Ciências Sociais, Humanas e Econômicas em
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, domínio de programas de textos
(Word) e planilha eletrônica (Excel) em microcomputadores, internet e correio eletrônico.
5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
1. Entrega de Currículo Vitae diretamente na sede da ASCOOB, na Avenida Senhor dos
Passos,nº 54, Serraria Brasil, CEP 44.003‐144, Feira de Santana/BA, ou envio pelos
Correios com AR (Aviso de Recebimento) em envelope fechado com a descrição
“Contrato de Repasse nº 0334432‐77/2010 MDA/CAIXA” no período de 11 a 14 de
março de 2011, no horário de 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, ou enviar pelos
Correios com AR (Aviso de Recebimento) com data de postagem até o dia 14 de
março de 2011 para o endereço acima citado, indicando o número do presente
edital ou ainda pelo endereço eletrônico ascoob@ascoob.org.br e com data de
envio até as 18:00 hs do dia 14 de março de 2011.
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Etapa de Seleção

Período

1. Data limite para inscrição presencial e via internet

14/03/2011

2. Data limite para inscrição via correio (data da postagem)

14/03/2011

3. Análise curricular e documentos

15/03/2011

3. Divulgação dos currículos pré‐selecionados

16/03/2011

4. Entrevista com candidatos pré‐selecionados

17/03/2011

5. Divulgação do resultado da seleção

18/03/2011

6. Assinatura do contrato de prestação de serviços

18/03/2011

5. Início dos trabalhos

21/03/2011

6.PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção ocorrerá em 02( duas) etapas:
1ª FASE ‐ ANÁLISE CURRICULAR
6.1.

Para análise curricular será atribuída nota máxima de 30 (trinta) pontos
e será feita através de fotocópias e deve atender o seguinte critério:
6.1.1. Comprovante de matrícula em instituição de nível superior
nas áreas de Ciências Sociais, Econômicas e/ou Humanas.
Serão considerados válidos se expedidos por Instituições
reconhecidas pelo MEC.

6.2.

Todos os documentos comprobatórios deverão ser apresentados no ato da
entrevista, junto com o original, sendo desclassificados os/as candidatos/as
que não o fizerem.

2ª FASE – ENTREVISTA
6.3.

Para entrevista será atribuída nota máxima de 70 (setenta) pontos. Serão
submetidos à entrevista os/as candidatos/as que obtiverem no mínimo 25
(vinte e cinco) pontos na 1ª Fase.

6.4.

A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção de Pessoal, instituída
pela Resolução 001/2011 de 04/01/2011

6.5.

A entrevista será realizada na sede da ASCOOB, situada a Avenida Senhor
dos Passos, 54 – Serraria Brasil – Feira de Santana/BA.

Serão aprovados os/as candidatos/as cujo somatório das notas de avaliação curricular e
entrevista, for superior a 60 (sessenta) pontos, obedecendo‐se a ordem de classificação da
maior pontuação para menor pontuação.
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No caso de desistência de candidato/a ou cancelamento de contrato será convocado/a o/a
próximo/a candidato/a por ordem de classificação.
7. ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO
Apoio logístico, administrativo e operacional aos consultores relacionadas á gestão do
contrato de repasse nº 0334432‐77/2010 MDA/CAIXA que tem por objetivo “Elaboração
participativa de Planos Territoriais de desenvolvimento das principais cadeias produtivas,
de dinamização de programas de comercialização, de adequação e fortalecimento dos
empreendimentos econômicos, de estruturação de redes de cooperativas e de expansão
do crédito e micro‐crédito, com vistas a ampliar os serviços de apoio e proporcionar o bom
funcionamento dos projetos estratégicos territoriais que viabilizam a melhor inserção dos
produtos da agricultura familiar nos mercados”
8. PERÍODO PARA O TRABALHO
A partir de 21 de Março de 2011 até a finalização do contrato de repasse, prorrogável
mediante interesse das partes e se, igualmente, o convênio que originou esta contratação
de serviços for igualmente prorrogado.
9.REMUNERAÇÃO
R$ 400,00 (quatrocentos reais),por mês (ITEM 7.1.4) e mais auxílio transporte que será
pago com recursos próprios da entidade.
11.REGIME DE CONTRAÇÃO:
Normatizado pela 11.788/2008 (Lei do Estágio)
12.DISPOSIÇÕES GERAIS:
Um contrato será firmado entre as partes reafirmando o conteúdo deste edital e mais
outros aspectos legais e complementares, relativos ao Processo Seletivo.
Esclarecimentos e dúvidas: Entrar em contato com a ASCOOB no horário comercial e
procurar Moisés Rios ou através do e‐mail moises@ascoob.org.br
Feira de Santana/BA, 02 de Março de 2011.

SAMMY GESTEIRA ROITER
Vice‐ Presidente

ROBSON DA SILVA SENA
Diretor Financeiro
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