
 
 

INSTITUTO REGIONAL DA PEQUENA AGROPECUÁRIA APROPRIADA – IRPAA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - IRPAA, convoca para o 
processo de seleção de Técnicas/os de Nível Superior, Técnicas/os 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 – Plano 
Brasil Sem Miséria, desta instituição, nos municípios de Sento-Sé, Remanso, Campo 
Alegre de Lourdes e Pilão Arcado. 
 
Etapas do processo seletivo 
O processo seletivo é composto por duas etapas: 
1ª etapa: entrega de Curriculum Vitae, até às 18h00 do dia 08 de novembro de 
2013. 
No modelo em anexo. 
 
2ª etapa: entrevista, a realizar-se junto à comissão de seleção, na sede do IRPAA, 
após aprovação do currículo, num prazo de 20 dias após recebimento. 
 
Procedimentos para inscrição 
Entrega de Curriculum Vitae diretamente na sede do IRPAA situado à Avenida Luiz 
Inácio Lula da Silva, nº 20, Juazeiro-Bahia. Ou envio pelo endereço eletrônico 
irpaa@irpaa.org, com confirmação de leitura, até às 18 horas do dia 08/11/2013. 
 
Os currículos serão examinados por uma comissão de seleção e pelo fiscal de 
contrato do MDA, em seguida as/os candidatas/oss consideradas/os aptas/os serão 
convocadas/os para a entrevista.  
 
A chamada para a segunda etapa (entrevista), será feita individualmente e a lista 
das/dos candidatas/os aprovadas/os na primeira fase, será divulgada através do site 
www.irpaa.org. 
. 
Disposição das vagas por função 
Médic/o Veterinária/o e/ou Zootecnista: 04 vagas;  
Pedagoga/o: 04 vagas;  
Comunicador/a Social: 03 vagas;  
Técnica/o Agropecuária: 35 vagas;  
Engenheira/o Agrônoma/o: 04 vagas; 
Assistente Social: 04 vagas; 
Bióloga/o: 01 vaga; 
Recreadora/o/Magistério/Pedagoga/o - Ciências Humanas: 12 vagas. 
 
Exigências para participação 



- Ser formada/o no Território Sertão do São Francisco, compreendendo os municípios 
de Uauá, Canudos, Curaçá, Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova, Sento-Sé, Remanso, 
Campo Alegre de Lourdes ou Pilão Arcado; 
- Ter estudado em Escolas Famílias Agrícolas ou CEFFAS, de qualquer região do 
Brasil; 
- Ser graduada/o nas universidades do Território Sertão do São Francisco – 
UNIVASF, UNEB e demais universidades. 
- Ter mais de dois anos de experiência profissional; 
- Ter experiência de trabalho com Mulheres rurais e/ou ATER para Mulheres; 
- A/o candidata/o deve residir no município que pretende atuar; 
- Além da comprovação da formação na área relacionada, deverá preferencialmente 
atender o perfil desejado de acordo ANEXO I, deste edital. 
 
IMPORTANTE 
- Deve ser destacada no curriculum a indicação da função que o/a candidato 
pretende concorrer. 
- Deve indicar para qual município está se candidatando. 
 
Período para o Trabalho 
As/os candidatas/os selecionadas/os nesse certame serão contratados/as em regime 
de prestação de serviços, por um período de 06 meses a contar da data da 
assinatura do contrato, renovando ou não por mais 18 meses. 
 
 

Ademilson da Rocha Santos 
Coordenador Geral do IRPAA 

 
ANEXO I 
 
Perfil desejado das/dos candidatas/os: 
 
A) Perfil da/do candidata/o de nível superior: 
• 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; 

 Conhecimentos sobre Políticas Públicas para Agricultura Familiar; 
• 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”. 
 
B) 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; 
 Conhecimentos sobre Políticas Públicas par Agricultura Familiar. 
 

INSTITUTO REGIONAL DA PEQUENA AGROPECUÁRIA APROPRIADA - IRPAA 

APRESENTAÇÃO DE CURRICULO 

1 - DADOS PESSOAIS 

Nome completo: SEXO: 

Data de nascimento: 

CPF:  

E-mail: 

Endereço: Município/UF: 

CHAMADA PÚBLICA SAF/ATER Nº002/2012 LOTE 06. 

2- FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Curso Técnico: 

Escola: Ano de conclusão: 

Curso Superior: 

Escola: Ano de conclusão: 



Pós Graduação: 

Escola: Ano de conclusão: 

 

3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Descrever os trabalhos profissionais e 
voluntários realizados nos últimos 10 (dez) anos com agricultores familiares como 
extensionista, citando o local, a instituição, a função e o período. 

Instituição: 

Município/Território: 

Função:  

Período: 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

Instituição:  

Município/Território: 

Função: 

Período: 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Período: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Período: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Instituição: 

Município/Território: 



Função: 

Período: 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

4 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS RELACIONADOS AOS TEMAS DA 
CHAMADA (Cursos de curta duração, seminários, congressos, etc) 

Nome do Evento  

Instituição 
Promotora 

 

Local  

Ano  Carga 
Horária 

 

Nome do Evento  

Instituição 
Promotora 

 

Local  

Ano  Carga 
Horária 

 

Nome do Evento  

Instituição 
Promotora 

 

Local  

Ano  Carga 
Horária 

 

Nome do Evento  

Instituição 
Promotora 

 

Local  

Ano  Carga 
Horária 

 

Nome do Evento  

Instituição 
Promotora 

 



Local  

Ano  Carga 
Horária 

 

Nome do Evento  

Instituição 
Promotora 

 

Local  

Ano  Carga 
Horária 

 

 


