Edital de Seleção de Pessoal 009/2010
A Comissão de Seleção de Pessoal da ASCOOB – Associação das Cooperativas de Apoio a
Economia Familiar, instituída pela Resolução 002/2009 de 05/01/2009 da presidência da
Instituição, torna público que estará recebendo inscrições para o processo seletivo de Técnicos
em Agropecuária, com despesas pagas pelo convênio nº 339/2009, publicado no DOE em 16 de
Dezembro de 2009, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR,
vinculada a Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional do Estado da Bahia, a
Superintendência da Agricultura Familiar vinculada Secretaria de Agricultura do Estado da
Bahia e a Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar ‐ ASCOOB, de acordo com
as seguintes especificações:
Vagas:
a) 02 (duas) vagas para Técnico (a) em Agropecuária.
Locais de Trabalho:
a) 01 (uma) vaga para o município de Tucano e 01 (uma) vaga para o município de
Cansanção.
Fases do processo seletivo:
Análise de currículo vitae, prova escrita e entrevista, em seqüência eliminatória.
Exigências para participação:
Além da Formação em Técnico (a) Agrícola (a) em instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação, domínio de programas de textos (Word) e planilha eletrônica (Excel) em
microcomputadores, internet e correio eletrônico. Será exigida também carteira de habilitação
(categoria A, B ou AB) e comprovante de inscrição e regularidade junto ao CREA.
Procedimentos para inscrição:
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 “PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL – ASCOOB/SUAF/CAR” com data de postagem até 24/08/2010 para o
endereço acima citado ou ainda pelo endereço eletrônico ascoob@ascoob.org.br, desde que
solicitada confirmação também eletrônica do recebimento e envio até às 18 horas dia
24/08/2010. No envelope ou postagem eletrônica, o/a candidato/a deverá mencionar a qual
MUNICÍPO está concorrendo, não sendo admitindo a opção para mais de um município.
Prazo:
Serão aceitos e analisados os currículos recebidos ou postados até o dia 25 de Agosto de 2010.
No dia 26 de Agosto de 2010 será publicado no site da ASCOOB (www.ascoob.org.br) o
resultado da aprovação da primeira etapa (análise de currículos).
ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO À ECONOMIA FAMILIAR
CNPJ: 03.425.488/0001-97
Avenida Senhor dos Passos, nº 54 – Centro – Feira de Santana-Bahia
CEP: 44.003-144
Telefax: 55 75 3614-7001
e-mail: ascoob@ascoob.org.br Home Page: www.ascoob.org.br

Ocorrência das demais fases:
A prova escrita, apenas para os portadores dos currículos selecionados, será realizada no dia 27
de Agosto de 2010, das 09 às 12 horas, na sede da ASCOOB, em Feira de Santana/BA, no
mesmo endereço de envio dos currículos e a publicação do resultado dos candidatos aprovados
nesta 2ª etapa estará disponível no site da ASCOOB no dia 30 de Agosto e as entrevistas
individuais, apenas para os candidatos aprovados na prova escrita, serão realizadas no dia 31
de Agosto de 2010, também no mesmo local, em horário a ser estabelecido e anunciado junto
com a divulgação do resultado da 2ª etapa.
Principais assuntos para a prova escrita:
Agricultura Familiar, culturas e criatórios do bioma caatinga, projetos agropecuários, segurança
alimentar e nutricional e comunicação rural.
Período para o Trabalho:
01 de Setembro de 2010 a 30 de Março de 2011, prorrogável por igual período, mediante
interesse das partes e se, igualmente, o convênio que originou esta contratação de serviços
firmados entre a Superintendência da Agricultura Familiar da Secretaria de Agricultura do
Estado da Bahia, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, vinculada a
Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional do Estado da Bahia e a ASCOOB for
igualmente prorrogado.
Dedicação:
40 horas semanais.
Valor dos Honorários:
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), sendo deduzidos os encargos decorrentes de obrigação
do/a contratado/a, cuja responsabilidade de recolhimento couber a contratante
Regime de contração:
Normatizado pela CLT em regime de contrato temporário.
Maiores Informações pelo telefone: (75) 3614‐7001 ou através do email ascoob@ascoob.org.br
Feira de Santana/BA, 19 de Agosto de 2010.
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