
INSTITUTO REGIONAL DA PEQUENA AGROPECUÁRIA 
APROPRIADA-IRPAA

EDITAL DE CONTRATAÇÃO

06/2010

O  Instituto  Regional  da  Pequena  Agropecuária  Apropriada-IRPAA,  torna 
público  o  edital  do  processo  de  seleção  de  Técnicos/as  de  Nível  Médio,  com 
comprovada experiência em processos de Convivência com o Semiárido, que queiram 
compor a equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural-ATER desta instituição, no 
município de Curaçá.

Etapas do processo seletivo:

O processo seletivo é composto por duas etapas:

 1ª etapa: entrega de Curriculum Vitae, até às 18h00 do dia 05 de outubro.

 2ª etapa: entrevista, a realizar-se junto a comissão de seleção, na sede do 
IRPAA, a partir das 14h00 do dia 07 de outubro. 

Procedimentos para inscrição: Entrega de Currículum Vitae diretamente na sede do 
IRPAA situado à  Av. das Nações, 04 – Bairro Castelo Branco, CEP: 48903-970- Juazeiro- 
Bahia. Ou envio pelo endereço eletrônico irpaa@irpaa.org, com confirmação de leitura, 
até às 18 horas do dia 05/10/2010.

Os  currículos  serão  examinados  por  uma  comissão  de  seleção  que  em  seguida 
convocará os/as candidatos/as considerados/as aptos para a entrevista. 

A chamada para a segunda etapa (entrevista), será feita individualmente e a lista dos/
as  candidatos  aprovados  na  primeira  fase,  será  divulgada  através  do  site 
www.irpaa.org.

Disposição das vagas por função:
Técnico/a Agropecuária: 02 vagas.

Exigências para participação: 

Além da comprovação da formação na área relacionada, deverá preferencial-
mente atender o perfil desejado de acordo ANEXO I, deste edital.

Período para o Trabalho: 

Os/as candidatos selecionados/as nesse certame serão contratados/as em regime de 
CLT, por um período de 05 meses a contar da data da assinatura do contrato.

Juazeiro – BA, 30 de setembro de 2010

Ademilson da Rocha Santos 
Coordenador Geral

http://www.irpaa.org/


ANEXO I

Perfil desejado dos/as candidatos/as:

 Familiarizado com a proposta da Convivência com o Semiárido;

 Experiência em assistência técnica e extensão rural;

 Experiência em agricultura familiar;

 Conhecimentos sobre o bioma Caatinga;

 Experiência em criação e manejo de animais de médio e pequeno porte;

 Experiência em informática básica, internet, OpenOffice, Linux;

 Conhecimentos sobre organizações de comunidades rurais;

 Experiência em planejamento, realização de reuniões, dias de campo, 
cursos e oficinas com agricultores familiares;

 Conhecimento sobre Fundo de Pasto;

 Possuir Carteira Nacional de Habilitação (Categoria “A”).

 Disponibilidade para residir no município de Curaçá;


