
INSTITUTO REGIONAL DA PEQUENA AGROPECUÁRIA 
APROPRIADA-IRPAA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

04/2010

O  Instituto  Regional  da  Pequena  Agropecuária  Apropriada-IRPAA,  convoca 
para o processo de seleção de Técnicos de Nível Superior, Técnicos 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,  nos  municípios  de  Canudos,  Casa  Nova,  Curaçá,  Juazeiro,  Sento  Sé, 
Sobradinho e Uauá.

Etapas do processo seletivo:

O processo seletivo é composto por duas etapas:

 1ª etapa: entrega de Curriculum Vitae, até às 18h00 do dia 12 de abril.

 2ª etapa: entrevista, a realizar-se junto a comissão de seleção, na sede do 
IRPAA, a partir das 09h00 do dia 14 e 15 de abril. 

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 12/04/2010.

Os  currículos  serão  examinados  por  uma  comissão  de  seleção,  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:
Médico/a  Veterinário/a:  01  vaga;  Pedagogo/a:  01  vaga;  Comunicador/a  Social:  01 
vaga; Administrador/a: 01 vaga; Auxiliar Administrativo: 01 vaga; Técnico/a Agrope-
cuária: 19 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.

IMPORTANTE:

http://www.irpaa.org/


-  Deve ser destacado no curriculum a indicação da função que o/a candidato 
pretende concorrer.
- Deve indicar para qual município está se candidatando.

Período para o Trabalho: 

Os/as candidatos selecionados/as nesse certame serão contratados/as em regime de 
CLT, por um período de 11 meses a contar da data da assinatura do contrato.

José Moacir dos Santos 
Coordenador Geral do IRPAA



ANEXO I

Perfil desejado dos/as candidatos/as:

a) Perfil do/a  Veterinário/a:

• Familiarizado/a  com  a  proposta  da  Convivência  com  o  Semiárido  e 
elaboração de planos de trabalho;

• Experiência em coordenação de trabalhos de equipe;

• Capacidade para avaliar o desempenho técnico de equipe;

• Conhecimentos relativos às áreas envolvidas pelos serviços de ATER;

• Capacidade de articulação com as instituições locais e outros parceiros 
no processo da gestão compartilhada;

• Capacidade de liderança e motivação para o trabalho;

• Comprometimento com a agricultura familiar e com o desenvolvimento 
da região;

• Experiência em informática básica, internet, OpenOffice, Linux;

• Conhecimentos sobre organizações das comunidades rurais;

• Atualização com os fatos nacionais e mundiais;

• Conhecimentos em manejo de solo, água e planta;

• Familiarizado com crédito rural;

• Experiência em produção animal;

• Experiência em agricultura de sequeiro;

• Experiência em beneficiamento e comercialização;

• Conhecimento sobre o Bioma Caatinga:

• Conhecimento sobre Fundo de Pasto;

• Disponibilidade para viajar;

• Experiência no planejamento e realização de reuniões, dias de campo, 
cursos e oficinas com agricultores familiares;

• Possuir Carteira Nacional de Habilitação “Categoria AB”.

c) Perfil da equipe técnica de nível médio



 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  em  um  dos  municípios  que  atuará 
diretamente;

d) Perfil do/a Pedagogo/a:

 Familiarizado/a com a proposta da CSA;

 Possuir conhecimentos sobre o Bioma Caatinga;

 Ter  experiência  em  planejamento,  monitoramento,  sistematização  e 
avaliação de projetos;

 Experiencia em elaboração de planos de trabalho;

 Experiência em coordenação de trabalhos de equipe;

 Capacidade para avaliar o desempenho técnico da equipe;

 Capacidade de articulação com as instituições locais e outros parceiros 
no processo da gestão compartilhada;

 Capacidade de liderança e motivação para o trabalho;

 Comprometimento  com  os/as  agricultores  familiares  e  com  o 
desenvolvimento da região;

 Experiência em informática básica, internet, OpenOffice, Linux;

 Conhecimentos sobre organização das comunidades rurais;

 Atualização com os fatos locais e mundiais;



 Disponibilidade para viajar;

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

e) Perfil do/a Auxiliar Administrativo/a:

• Familiarizado/a com a proposta da Convivência com o Semiárido;

• Experiência  em  assistência  técnica  de  informática  (Computadores  e 
Rede);

• Experiência em internet, Open Office, Linux, word e excel,;

• Organização e manutenção de arquivos;

• Sistematização de dados;

• Classificação, registro e distribuição de correspondência;

• Experiência em redação de correspondências comerciais. Exigência 
para 01 dos/as auxiliares.

f) Perfil do/a Administrador/a:

• Experiencia em gestão de convênios e contratos de natureza pública;

• Experiencia em diferentes modalidades de compra (cotação de preços, 
licitações, pregão eletrônico) e efetivação de pagamentos;

• Experiencia em prestações de contas;

• Arquivamentos de documentos;

• Relatórios financeiros;

• Facilidade em operação de sistemas financeiros, físico e contábil;

• Conhecimento de programas básicos de informática e digitalização de 
documentos;

• Facilidade de trabalho e relacionamento em equipe;

g) Perfil do/a Comunicador/a:

• Familiarizado/a com a proposta da Convivência com o Semiárido;

• Possuir conhecimentos sobre o Bioma Caatinga;



• Capacidade de articulação com as instituições locais e outros parceiros;

• Comprometimento com as organizações de agricultores familiares e com o 
desenvolvimento da região;

• Articulação política, mobilização e organização social; 
• Experiência em elaboração e gestão de projetos sociais, elaboração de 
relatórios;
• Experiencia em metodologia de trabalho com organizações e movimentos 
populares; 

•  Experiência  em  informática  básica,  internet,  OpenOffice,  Linux;  Sound 
Forg (Editor de áudio) - Corell Draw (Editor gráfico) Nero (Editor e gravador 
de todo tipo de arquivos em mídias de CD e DVD);

• Atualização com os fatos locais e mundiais;

 Disponibilidade para viagens;

• Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”.


