Edital de Seleção de Pessoal 010/2010
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 contratando em regime de prestação de serviços,
Técnicos em Agropecuária para prestação de serviços técnicos no âmbito do Projeto
Parceiros da Terra ATER com controle social ‐ Fomento à assistência técnica e extensão
rural – Contrato de repasse nº 0283042‐67/2008, itens de despesa 1.8.2 e 2.8.3 de acordo
com as seguintes especificações:

Serviço Prestado/Item de Municípios de atuação
Despesa
Prestação de serviço técnico‐ Serrinha, Barrocas e Ichu
agrícola em Visitas de
assistência técnica e
reuniões comunitárias (2.8.3)

Horas
560 horas

Valor
da Vagas
Hora
R$ 32,00
1

Prestação de serviço técnico‐
agrícola em Visitas de
assistência técnica e
reuniões comunitárias (2.8.3)

Serrinha

560 horas

R$ 32,00

1

Prestação de serviço técnico‐
agrícola em Visitas de
assistência técnica e
reuniões comunitárias (1.8.2)

Governador Mangabeira e 560 horas
Cabaceiras do Paraguassu

R$ 32,00

1

Prestação de serviço técnico‐
agrícola em Visitas de
assistência técnica e
reuniões comunitárias (2.8.3)

Conceição do
Retirolândia

e 560 horas

R$ 32,00

1

Prestação de serviço técnico‐
agrícola em Visitas de
assistência técnica e
reuniões comunitárias (1.8.2)

Feira de Santana

560 horas

R$ 32,00

1

Coité

Fases do processo seletivo: Análise de curriculum vitae, prova escrita e entrevista, em
seqüência eliminatória.
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CNPJ: 03.425.488/0001-97
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Exigências para participação: Além da formação em técnico (a) agrícola devidamente
reconhecido pelo MEC, domínio de programa de texto (word), planilha eletrônica (excel),
internet e correio eletrônico. Será exigido habilitação de motorista (categoria B, no
mínimo) e registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA).
Procedimentos para inscrição: Envio de curriculum vitae para a ASCOOB no endereço
Avenida Senhor dos Passos, 54, Serraria Brasil, CEP 44.003‐144, Feira de Santana‐Ba, em
envelope fechado com a descrição “Projeto Parceiros da Terra ATER com controle social ‐
Fomento à assistência técnica e extensão rural” ou ainda pelo endereço eletrônico
ascoob@ascoob.org.br, desde que solicitada confirmação também eletrônica do
recebimento e envio até às 18 horas do dia 24 de Agosto de 2010.
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).
Ocorrência das demais fases: A prova escrita e entrevista, apenas para os currículuns
selecionados, será realizada no dia 27 de Agosto de 2010, das 09 às 16 horas, na sede do
ASCOOB em Feira de Santana, no mesmo endereço de envio dos currículuns.
Especificações do trabalho a ser desenvolvido: O técnico deverá preencher mensalmente
um Plano Técnico Operacional, demonstrando as atividades a serem realizadas em cada
localidade e ao final de cada mês deverá preencher o Relatório Técnico Mensal (RTM),
registrando em números as atividades e alguns resultados intermediários alcançados que
serão depois sistematizados para compor os indicadores do projeto. Estes relatórios
deverão ser vistados e aceitos pelas organizações parceiras antes de serem entregues ao
coordenador técnico do Projeto. Serão assim, os instrumentos complementares de
controle e supervisão, onde o coordenador poderá acompanhar o grau de cumprimento,
provocando os ajustes que se fizerem necessários. Deve ainda registrar as Visitas técnicas
através de listas de presença (modelo fornecido pela ASCOOB) e com fotografias.
Período para o Trabalho: 01 de Setembro de 2010 a 31 de Janeiro de 2011, prorrogável por
igual período, mediante interesse das partes e se, igualmente, o convênio/contrato de
repasse que originou esta contratação de serviços firmados entre a Caixa Econômica
Federal e a ASCOOB for igualmente prorrogado.

Valor do Serviço: O valor estabelecido total para o serviço é de R$ 17.920,00 (dezessete
mil, novecentos e vinte reais), sendo deduzidos os encargos decorrentes de obrigação do/a
contratado/a, cuja responsabilidade de recolhimento couber a contratante.
Forma de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados em 06 (seis) parcelas mediante a
entrega e dos relatórios das visitas técnicas efetuadas.
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Despesas com deslocamentos: Serão ressarcidas pela contratante os valores gastos com
deslocamentos devidamente comprovados, desde que não ultrapassem o valor de R$
2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) ou com a emissão de Notas Fiscais de
combustíveis em nome da ASCOOB, desde que não ultrapassem o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) em todo período.
Principais assuntos para a prova escrita: Agricultura familiar, desenvolvimento rural
sustentável, agroecologia, manejo de animais e lavouras e metodologias participativas de
assistência técnica rural.

Feira de Santana/Ba, 19 de Agosto de 2010.
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