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REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE SELEÇÃO 

Nº 01/2013 

 

REPUBLICAÇÃO DA 1ª SELEÇÃO DE EQUIPE BASE PARA O PROJETO ECONOMIA LILÁS 
AVANÇA NO SEMIÁRIDO NOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA DE SERRA GERAL, ALTO 

RIO PARDO, MÉDIO JEQUITINHONHA E BAIXO JEQUITINHONHA. 

1. Introdução 

 

A Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas –AMEFA- torna público que em função 
do não preenchimento da totalidade das vagas publicadas no edital Nº 01/2013, datado de 12 de 
agosto de 2013, estará recebendo, a partir do dia 01/10/2013 até o prazo indicado no quadro 2 
(cronograma), inscrições de candidatos/as interessados/as em prestar serviços, por um período de 24 
meses, na AMEFA, sendo as seguintes vagas disponíveis neste processo:   um/a Assistente 
Administrativo/a, um(a) Assessor(a) de Comunicação, 3(três) Agentes de Desenvolvimento 
Sustentável e um(a) Mobilizador(a) de Consumo Consciente e condições para a comercialização. 

 

2. Informações Institucionais. 

 

A Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícola – AMEFA, foi criada em 1993, para subsidiar 
às EFAs (Escolas Família Agrícolas) na Pedagogia da Alternância, no Associativismo, no 
fortalecimento da Agricultura Familiar e dos movimentos do Campo. Tem como finalidade: I-
Buscar o desenvolvimento rural sustentável, II - Programar formação integral em harmonia com o 
meio ambiente; III - Assegurar que as atividades de formação e animação das EFA’s sejam 
integradas aos projetos de desenvolvimento sustentável; IV - Promover formação diferenciada; V - 
Promover o ensino superior e a pesquisa. Desde 2002 incorporou uma linha de Atuação voltada à 
Mulher do Campo. A partir de 2011, como resposta às demandas das mulheres foi introduzida uma 
nova linha de educação não formal: A Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER Específica 
para Mulheres, através da Chamada Pública MDA 2010, executada em 2011-2012. O presente 
projeto é fruto do acompanhamento, valorização e fortalecimento das atividades econômicas das 
mulheres nos Territórios da Cidadania Serra Geral, Alto Rio Pardo, Médio Jequitinhonha e Baixo 
Jequitinhonha. 

 

3. Informações sobre o Projeto. 

 

O projeto “Economia Lilás avança no Semiárido” tem por objetivo Promover a opção de 
permanência no Campo das agricultoras jovens e adultas, e com elas, de suas famílias e 
comunidades, entre as mulheres que participaram do Ater-Mulheres dos Territórios da Cidadania 
do Semiárido Mineiro em 2011-2012, fomentando em diversos níveis, o prosseguimento e 
visibilidade dos projetos de fortalecimento das cadeias produtivas elaborados de forma coletiva e, 
impulsionando o acesso às condições básicas de sustentabilidade e desenvolvimento das atividades 
econômicas e sociais, tanto das mulheres quanto de suas comunidades. O Projeto prevê continuar a 
incubação de 54 projetos produtivos elaborados de forma participativa pelas 477 agricultoras 
familiares participantes e incubação de uma Rede de Galinha Caipira. Busca ainda, reduzir as 
desigualdades de gênero e geração, da pobreza e do isolamento através do acesso à habilitação de 
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80 mulheres para dirigirem veículos automotivos, mobilização de comunidades para acesso à 
telefonia celular e incentivo das populações de alguns municípios ao consumo consciente e 
solidário. O projeto abrangerá 38 municípios do semiárido mineiro e é patrocinado pela 
PETROBRAS. 

 

4. Das Vagas Disponíveis Nessa Etapa de Contratação: 

 

4.1  Assistente Administrativo(a)  

4.1.1 Vagas: 01 (uma)  

4.1.2 Requisitos: 

a) Formação de nível médio na área administrativa, econômica, financeira ou contábil, 
desejável curso superior na área; 

b) Ter experiência em prestação de contas de governo e da sociedade civil; 

c) Comprovar experiência com execução de recursos públicos; 

d) Experiência com pagamentos, documentos fiscais, fechamento de balanço e balancete, 
acerto de caixa, conciliação bancária, confecção de cheque administrativo e rotinas 
administrativas em geral; 

e) Forte senso de organização; 

f) Conhecimento de informática (elaboração de planilhas eletrônicas de monitoramento e 
controle de recursos); 

g) Afinidade com os movimentos sociais; 

h) Disponibilidade para viajar; 

i) Participar de todas as formações da equipe e dos encontros de avaliação; 

j) Disponibilidade para residir na região metropolitana de Belo Horizonte; 

k) Habilidade em introdução de dados em sistemas informatizados (SIATER, MAIS, 
SICONV); 

l) Aptidão para trabalhos em grupos e com pessoas de culturas diferentes; 

m) Disponibilidade para início imediato; 

n) Desejável, que tenha habilitação  A ou B para dirigir automóvel; 

 

4.1.3 Especificações do Serviço 

a) Dar suporte administrativo ao projeto Economia Lilás Avança no Semiárido e à 
Instituição; 

b) Preparar expedientes administrativos necessários para execução dos projetos que 
estiverem sob sua responsabilidade; 

c) Inserir os dados no Sistema "MAIS" e elaborar os relatórios físico-financeiros 
mensalmente; 

d) Responsabilizar-se pelo controle de documentos que precisam estar em dia;  
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e) Manter organizados os arquivos e documentos dos projetos e institucionais; 

f) Participar das reuniões de equipe quando convocado/a; 

 

4.1.4 Seleção:  

a) 1ª etapa: análise dos currículos - Dia 08 de outubro de 2013; 

b) 2ª etapa: Entrevista e Exercício Escrito-Dia 10 de outubro às 10:00 horas, na Sede da 
AMEFA (endereço do cabeçalho). 

4.1.5 Tempo de contrato:  24 meses; 

4.1.6 Tipo de contrato: 44 horas semanais/ regime CLT; 

4.1.7 Salário Bruto: R$1.448,20(mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte 
centavos) 

4.1.8 Contratação: Imediata 

 

4.2 Assessor(a) de Comunicação  

4.2.1 Vagas: 01 (uma) 

4.2.2 Requisitos: 

a) Desejável ter habilitação A ou B para dirigir automóvel; 

b) Formação na área de comunicação; 

c) Participar dos encontros de formação, planejamento e avaliação do Projeto; 

d) Disponibilidade para viajar nos territórios de Serra Geral, Alto Rio Pardo, Médio 
Jequitinhonha e Baixo Jequitinhonha; 

 

4.2.3 Especificações do Serviço 

a) Apoiar divulgação de ações; 

b) Confeccionar instrumentos de comunicação e mídias do projeto: convites, faixas, 
panfletos, informativos, camisetas, folders, cartazes, vídeos, reportagens, cartilhas, 
anúncios de rádio conforme cronograma estabelecido; 

c) Confeccionar vídeo e cartilha profissional;  

d) Confeccionar roteiros para multiplicação de experiências e reaplicação de tecnologias; 

e) Seguir o plano de comunicação previsto e determinado pelo projeto seguindo 
normativas, manual de identidade visual e orientações da Petrobrás; 

f) Se responsabilizar pelos serviços de reprodução dos materiais produzidos; 

4.2.4 Seleção:  

c) 1ª etapa: análise dos currículos- Dia 08 de outubro de 2013; 

d) 2ª etapa: As pessoas selecionadas na análise de documentos serão convidadas a 
participarem de uma entrevista dia 10 de setembro às 14:00 horas, na Sede da 
AMEFA (endereço do cabeçalho); 

4.2.5 Tempo de contrat:  24 meses; 
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4.2.6 Tipo de contrato: 16(dezesseis) horas semanais/regime CLT (com perspectivas 
de ampliação de horário com outros projetos); 

4.2.7 Salário Bruto: R$ 720,00(setecentos e vinte reais); 

4.2.8 Contratação: Imediata. 

 

4.3 Agente de Desenvolvimento Sustentável (ADS)  

 

4.3.1 Vagas: 03 (três)  

4.3.2 Requisitos: 

a) Desejável habilitação A ou B; 

b) Formação de nível médio ou superior;  

c) Participar dos encontros de formação, planejamento e avaliação do Projeto; 

d) Experiência comprovada em ONGs ou movimentos sociais, com experiência e 
conhecimentos técnicos em agroecologia e/ou em educação popular; 

e) Disponibilidade para viagens e trabalho em finais de semana; 

f) Conhecimento e experiência em metodologias participativas; 

g) Experiência para trabalhar com grupos de mulheres agricultoras sob a perspectiva de 
gênero; 

h) Disponibilidade para viajar dentro dos municípios designados (aproximadamente 9 para 
cada ADS) nos territórios de Serra Geral, Alto Rio Pardo, Médio Jequitinhonha e Baixo 
Jequitinhonha1.; 

4.3.3 Especificações do Serviço 

a) Subsidiar as agricultoras na experimentação e apropriação de práticas sustentáveis e 
reconhecimento e valorização dos próprios saberes; 

b) Incubar os grupos de mulheres em fase de organização com projetos produtivos 
elaborados participativamente;  

c) Facilitar o desenvolvimento das atividades de planejamento dos grupos de mulheres, a 
capacitação dos mesmos e as visitas de Acompanhamento continuado; 

d) Manter entre si e com a coordenação, comunicação semanal via skype; 

e) Revisar Plano de Negócios, Planejamento estratégico de médio prazo e sustentabilidade 
da implantação de projetos produtivos de mulheres agricultoras; 

f) Registrar as atividades através de fotos (quando estiver sozinha) e elaborar o relatório 
de todas as atividades executadas; 

                                                           

1
 Pai Pedro, Jaiba, Manga, Janaúba, Riacho dos Machados, Porteirinha, Catuti, Serranópolis de Minas, Nova 

Porteirinha, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Taiobeiras, São João de Paraíso, Rio Pardo, Fruta de Leite, Novo Horizonte, 

Itinga, Araçuaí, Medina, Virgem da Lapa, Comercinho, Jenipapo, Jordânia, Bandeira, Divisópolis, Monte Formoso, 

Joaíma, Felizburgo, Palmópolis, Rubim, Santo Antônio do Jacinto, Salto da Divisa, Almenara, Jequitinhonha, Vargem 

Grande. 



AMEFA - Associação Mineira das Escolas Família Agrícola 

Rua Olívia Maria de Jesus, nº 1710, Bairro Floramar, CEP: 31742-036 

 BELO HORIZONTE – Minas Gerais 

Tel.: (0xx31) 3434 -0003 – Fax: (31) 3434 -8491  

E-mail: amefaefa@yahoo.com.br  

5 

 

g) Apresentar a prestação de contas, listas de presença, relatórios e sistematização de 
dados, instrumentos de evolução de grupos e pessoas mensalmente à coordenação; 

 

4.3.4 Seleção:  

a) 1ª etapa: análise dos currículos - Dia 09 de outubro de 2013. As pessoas 
selecionadas na análise de documentos serão convidadas, até o dia 10 de outubro 
de 2013, a participarem de uma entrevista e realizarem exercícios escritos  
correspondentes à segunda etapa; 

b) 2ª etapa: Entrevista e exercício escrito, conforme detalhamento de datas, horários e 

locais descritos a seguir: 

i. Candidatos(as) a atuarem no Território Médio Jequitinhonha - dia 14 de outubro de 

2013, em Itaobim , às 14 horas -  Endereço:  Pólo da FETAEMG Itaobim �Avenida 

Walter Oliveira, nº 169, CENTRO - ITAOBIM-MG;  

ii. Candidatos(as) a  atuarem no Território Alto Rio Pardo – Dia 15 de outubro, às  14:00 

horas – no STR de Taiobeiras - Rua Conrado Rocha, nº 255 CENTRO - TAIOBERAS-MG; 

iii. Candidatos(as) a atuarem no Território Serra Geral – dia 16 de outubro de 
2013, às 14 horas – no STR de Porteirinha –Endereço:  Rua Coronel 
Ananias José Alves nº 99 – CENTRO - PORTEIRINHA-MG. 

4.3.5 Tempo de contrato: 24 meses 

4.3.6 Tipo de contrato: 24 horas semanais/ CLT (com perspectivas de ampliação de 
horário e aumento proporcional às horas acrescentadas.  em breve, em função da 
necessidade de execução de ações de outro projeto nas respectivas localidades); 

4.3.7 Salário Bruto inicial: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) com perspectiva de 
se chegar a R$ 2.000,00 com a ampliação para 40 horas semanais; 

4.3.8 Contratação: Imediata. 

 

4.4  Mobilizador(a) para exercício da Cidadania: (acesso à transporte e Ações de 
consumos Consciente).  

4.4.1 Vagas: 01 (uma)  

4.4.2 Requisitos: 

a) Com habilitação A ou B; 

b) Preferencialmente Agricultora; 

c) Preferencialmente que tenha participado na elaboração de projeto de transporte para 
comercialização e/ou de consumo consciente; 

d) Com disponibilidade para se deslocar nos quatro territórios de Serra Geral, Alto Rio 
Pardo, Médio Jequitinhonha e Baixo Jequitinhonha; 

e) Morador (a) do :Baixo Jequitinhonha ou com disponibilidade para morar nesse 
território; 

f) Participar nos encontros de formação, planejamento e avaliação da equipe. 
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4.4.3 Especificações do Serviço 

a) Articular treinamentos populares da compreensão do código de trânsito; 

b) Acompanhar mulheres que se habilitam em carteira de motorista; 

c) Participar na realização de oficinas de consumo consciente; 

d) Facilitar planejamento da campanha de consumo consciente; 

e) Acompanhar a realização das campanhas; 

f) Preparar infraestrutura necessária às atividades; 

g) Fazer o contato com cuidadora de criança quando a atividade o requerer; 

h) A Mobilizadora registrará as atividades através de fotos e subsidiará no relatório escrito; 

i) Fazer a prestação de contas, listas de presença, relatórios mensalmente; 

 

4.4.4 Seleção:  

a) 1ª etapa: análise dos currículos e convocação de candidatos(as) selecionados(as) para a 
2ª etapa (dia 09 de outubro de 2013); 

b) 2ª etapa: Entrevista e Exercício Escrito  - dia 14 de outubro de 2013, às 9 horas. Endereço: 

Centro Pastoral Irmão Amado � Rua Araçuaí, nº. 187 CENTRO - ALMENARA-MG; 

4.4.5 Tempo de contrato:  24 meses; 

4.4.6 Tipo de contrato: 24 horas semanais/ CLT (com perspectivas de ampliação de 
horário posteriormente); 

4.4.7 Salário Bruto: R$ 700,00(setecentos reais); 

4.4.8 Contratação: Imediata. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO 
(para todos os cargos) 

5.1 Ficha de inscrição assinada. (modelo em anexo); 

5.2 Currículo Vitae; 

5.3 Carta de intenções; 

5.4 Cópia de diploma e/ou certificado de conclusão de curso (se exigido nos requisitos para o 
cargo); 

 

ATENÇÃO: Ao enviar os documentos por e-mail, no campo “assunto”  fazer referência ao Edital 
Reedição 01/2013 e ao cargo/localidade para o qual a(o) candidata(o) concorre, conforme exemplo 
no quadro 1 abaixo:  

 Quadro 1  -  Orientações  para identificação  da inscrição requerida. 

Cargo para o qual concorre Local para o qual concorre Descrição do campo “assunto”, no e-mail 

Assistente Administrativo(a) Belo Horizonte Edital reedição 01/2013 - Assistente Administrativo(a) – Belo 
Horizonte 
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Observação 1: A carta de intenções (item 5.3) e a ficha de insvrição (item 5.1) deverão vir 
assinadas, scaneadas e inseridas como anexo do e-mail. Do mesmo modo, o documento solicitado 
no  item 5.4 (diploma e/ou certificado de conclusão de curso) deverá ser escaneado e enviado como 
anexo. 

Observação 2: A AMEFA  desconsiderará documentos ilegíveis e/ou que chegarem fora da data e 
horários previstos, bem como,  não se responsabilizará por problemas técnicos ou de outra natureza 
que vier a impossibilitar à/ao condidata(o) de enviar os documentos no prazo estipulado. 

Observação 3: Caso houver alguma necessidade de mudança de locais e/ou horário, por parte 
da AMEFA para a realização da 2ª etapa de seleção, os/as candidatos/as serão avisados via e-
mail e nos telefones informados no ato da inscrição. 

 

Os documentos que efetivam a inscrição do/a candidato/a para concorrer à vaga pretendida 
deverão ser enviados via e-mail no seguinte endereço eletrônico: amefaefa@yahoo.com.br até 
23h59min do dia estabelecido no Quadro 2  - Cronograma, a seguir: 

 

Quadro 2. Cronograma. 

VAGA 

RECEBIMEN
TO DE 
NSCRIÇÕES 

DIVULGAÇÃO 
DAS/OS 

CANDIDATAS/OS 
SELECIONADAS/

OS PARA 
ENTREVISTA 

LOCAL DA 
ENTREVISTA 

ENTREVIS
TA 

DIVULGAÇ
ÃO DO 

RESULTAD
O 

Assistente 
Administrativa/

o 

Até  
07/10/2013 

08/10/2013 

Sede da AMEFA- 
Belo Horizonte 

10/10/2013 
 

11/10 

Assessor/a de 
Comunicação 

Até  
07/10/2013 

08/10/2013 
Sede da AMEFA 

em Belo Horizonte 
10/10/2013 11/10 

Agente de 
Desenvolvimento 

Sustentável 
Serra Geral 

Até  
08/10/2013 

10/10/2013 
 

STR de 
Porteirinha 

16 de 
outubro de 

2013 
14:00 horas 

17 de outubro 
de 2013 

Agente de 
Desenvolvimento 

Sustentável 
Alto Rio Pardo 

Até  
08/10/2013 

10/10/2013 
STR Taiobeiras 

15 de 
outubro de 

2013 
14:00 horas 

17 de outubro 
de 2013 

Agente de 
Desenvolvimento 

Sustentável 
Médio 

Jequitinhonha 

Até  
08/10/2013 

10/10/2013 
Pólo FETAEMG 

Itaobim 

14 de 
outubro de 

2013 
14:00 horas 

17 de outubro 
de 2013 

Assessor(a) de Comunicação Belo Horizonte Edital reedição 01/2013 - Assessor(a) de Comunicação – Belo 
Horizonte 

Alto Rio Pardo   Edital reedição 01/2013 – ADS - Alto Rio Pardo 

Médio Jequitinhonha Edital reedição 01/2013 – ADS - Médio Jequitinhonha 

Agentes de Desenvolvimento 
Sustentável (ADS) 

Serra Geral Edital reedição 01/2013 – ADS - Serra Geral 

Mobilizadora de Consumo 
Consciente e Condições para a 
Comercialização 

Baixo Jequitinhonha Edital reedição 01/2013 – MCC - Baixo Jequitinhonha 
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Mobilizadora 
acesso à 

transporte e 
consumo 

consciente 

Até  
08/10/2013 

10/10/2013 Centro Pastoral 
Irmão Amado 

Almenara 

14 de 
outubro 

9:00 horas 

17 de outubro 
de 2013 

Endereços: 

Sede da AMEFA- Belo Horizonte� Rua Olívia Maria de Jesus, 1710, Floramar CEP 
31742-036 BELO HORIZONTE-MG.  

STR de Porteirinha� Rua Coronel Ananias José Alves, nº 99 CENTRO CEP 39.520-000 
PORTEIRINHA-MG. 

STR Taioberas�Rua Conrado Rocha, nº 255 CENTRO CEP 39550-000 TAIOBERAS-
MG. 

Pólo FETAEMG Itaobim �Avenida Walter Oliveira, nº 169 CENTRO CEP 39625-000 
ITAOBIM-MG. 

Centro Pastoral Irmão Amado � Rua Araçuai, nº 187 CENTRO CEP 39.900-000 
ALMENARA-MG. 

 

6 CONTATOS ( de 9 às 12 h e das 13 às 17 h, de segunda a sexta-feira) 

031 3434 0003 

031 8792 1556 

033 8875 9622 

033 8711 7051 

amefaefa@yahoo.com.br 

idalino@uol.com.br 

rosa.janepujol@yahoo.com.br 

luanaluiza_brito@hotmail.com 

 

 

 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2013 

 

 

 

 

 

 

Idalino Firmino dos Santos 
Secretário Executivo da AMEFA  

(Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas) 

 



AMEFA - Associação Mineira das Escolas Família Agrícola 

Rua Olívia Maria de Jesus, nº 1710, Bairro Floramar, CEP: 31742-036 

 BELO HORIZONTE – Minas Gerais 

Tel.: (0xx31) 3434 -0003 – Fax: (31) 3434 -8491  

E-mail: amefaefa@yahoo.com.br  

9 

 

ANEXO  - FICHA DE INSCRIÇÃO 

SELEÇÃO 01/2013 

DADOS PESSOAIS 

 

NOME COMPLETO____________________________________________________________________  

ENDEREÇO COMPLETO _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

DATA DE NASCIMENTO: _______________________ TELEFONE ___________________________  

RG ____________________________________________ CPF _________________________________  

E-MAIL________________________________________ SKYPE_______________________________  

FORMAÇÃO E HABIIDADES 

 

VAGA PRETENDIDA ____________________________ _____________________________________  
(caso for Agente de Desenvolvimento Sustentável, favor indicar TERRITÓRIO PRETENDIDO) 

FORMAÇÃO ___________________________________ _____________________________________  

TEM CARTEIRA DE MOTORISTA? ________________ QUE CATEGORIA _____________________  

ASSINALAR HABILIDADES EM INFORMÁTICA 
(  ) Texto :Word ou similar; (  ) Planilhas: Excel ou similar; (  ) Apresentações: Power Point ou similar; (  ) 
Internet; (  ) Outros: enumerar: ______________________  

PARTICIPA DE ATIVIDADES RELACIONADAS A: 

 

(  ) Educação no Campo; Quais______________________ _____________________________________  

(  ) Ater;________________________________________ _____________________________________  

(  ) Abordagem de Género. _________________________ _____________________________________  

(  ) Movimentos sociais ____________________________ _____________________________________  

EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO PROJETO ECONOMIA LILÁS AVANÇA NO 
SEMIÁRIDO (Enumerar três no máximo) 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

DECLARAÇÃO 

Eu, ____________________________________________________nº de CPF ____________________  

me responsabilizo pelas informações apresentadas declarando que são verdadeiras. Declaro ainda concordar 
com a normativa do processo seletivo apresentado no presente Edital 01/2013 da AMEFA. 

_____________________________________ , ________ de ____________________________ de 2013 

 

Assinatura da candidata/o 

 


