EDITAL PARA SELEÇÃO DE PESSOAL ‐ 003/2008
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Associação das Cooperativas
e Apoio a Economia Familiar instituída pela resolução 001/2005 de 05/01/2005 da
presidência da Instituição, faz saber aos interessados que estará recebendo
inscrições para o processo seletivo de Técnicos em Agropecuária de acordo com as
seguintes especificações:
Vagas:
Técnicos/as em Agropecuária: 06
Técnico/Coordenador: 01
Locais de Trabalho:
Técnicos/as em Agropecuária: 01 vaga para Santa Luz, 01 vaga para Feira de
Santana, 01 vaga para Baixa Grande, 01 vaga para Jacobina, 01 vaga para
Governador Mangabeira e 01 vaga para Serrinha.
Técnico/as Coordenador: 01 vaga para Feira de Santana
Fases do processo seletivo: Análise de currículo vitae, prova escrita e entrevista, em
seqüência eliminatória. Os locais de trabalho, seguindo o ítem anterior, serão
definidos pelos selecionados segundo a classificação final em ordem decressente.
Exigências para participação: Além de formação na respectiva área, domínio de
programas de texto (word) e planilha eletrônica (excel) em microcomputadores,
internet e correio eletrônico. Será exigido também Carteira de Habilitação e
comporvante de inscrição e regularidade junto ao CREA.
Procedimentos para inscrição: Entrega de Currículo Vitae na ASCOOB (Avenida
Senhor dos Passos, 54 – Centro, CEP 44.010‐231, Feira de Santana‐Ba, em envelope
fechado, com a descrição da vaga pretendida, acrescida da expressão “PROJETO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL” especificando o cargo pretendido. Os
currículos também poderão ser enviados pelos Correios com AR (Aviso de
Recebimento) com data de postagem até 25/06/2008.
Prazo: Serão aceitos e analisados os currículos recebidos até o dia 26 de Junho de
2008. No dia 27 de Junho de 2008 será publicado no site da ASCOOB
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(www.ascoob.org.br) o resultado da aprovação da primeira etapa (análise de
currículos).
Ocorrência das demais fases: A prova escrita, apenas para os portadores dos
currículos selecionados, será realizada no dia 30 de Junho de 2008, das 09 às 12
horas, na sede da ASCOOB em Feira de Santana, no mesmo endereço de envio dos
currículos e a publicação do resultado dos candidatos aprovados nesta 2ª. Etapa
estará no site da ASCOOB no dia 01 de Julho e as entrevistas individuais, apenas
para os aprovados na prova escrita, serão realizadas no dia 02 de Julho, também no
mesmo local, em horário a ser estabelecido e anunciado junto coma divulgação do
resultado da segunda fase.
Principais assuntos para a prova escrita:
Coordenador/a Técnico/a:
Agricultura Familiar, desenvovlimento rural, convivência com o clima semi‐árido,
culturas e criatórios do bioma caatinga, planejamento rural, projetos agropecuários ,
segurança alimentar e nutricional e comunicação rural.
Técnicos/as em Agropecuária:
Agricultura Familiar, culturas e criatórios do bioma caatinga, projetos agropecuários,
segurança alimentar e nutricional e comunicação rural.
Duração: A contratação terá duração de seis a doze meses.
Outras informações: Telefone 75‐3614‐7001

Feira de Santana, Ba., 19 de Junho de 2008
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