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Introdução 

O presente edital destina-se a seleção de profissionais de nível técnico 

para compor a equipe técnica do projeto “Assentamentos Sustentáveis: 

desenvolvimento agroflorestal cultivando a agrobiodiversidade no 

Extremo Sul da Bahia”. 

Requisitos obrigatórios  

- Formação em nível técnico nas áreas das ciências agrárias, ciências da 

terra e/ou meio ambiente e afins; 

- Disponibilidade para residir na região do Extremo Sul da Bahia (região de 

Eunápolis e municípios do entorno); 

- Carteira Nacional de Habilitação A ou B.  

Requisitos desejáveis 

- Experiência comprovada em uma ou mais das seguintes áreas: 

agroecologia; sistemas agroflorestais; assentamentos rurais e reforma 

agrária, agricultura familiar, metodologias participativas, extensão rural e 

processos participativos; restauração florestal e recuperação de áreas 

degradas. 

Atividades a serem realizadas 

- Diagnóstico rural participativo com comunidades assentadas; 

- Trabalho de campo em comunidades e assentamentos rurais; 

- Implantação de sistemas de produção agroecológicos e agroflorestais; 

- Recuperação/implantação de Áreas de Preservação Permanente, Reserva 

Legal e outras áreas degradadas; 

- Organização e articulação produtiva com comunidades; 

- Formação técnica com agricultores; 

- Relatórios técnicos. 

 



Regime de dedicação 

Dedicação exclusiva, 40 horas semanais.  

Disponibilidade para início imediato.  

Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. 

Regime de contratação  

Contrato de prestação de serviço. 

Remuneração 

Enviar pretensão salarial no corpo do email. 

Processo seletivo 

Os(as) interessados(as) deverão enviar, por e-mail:  

i)currículo e ii) cópia do CPF, para:  

ppdaraf_bahia@yahoo.com  

Com cópia para: pkageyama@usp.br, jdsantos43@gmail.com, 

joaoportella@yahoo.com.br 

 

Prazo de envio dos documentos 

Impreterivelmente até às 23:59, horário de Brasília, do dia 27/02/2014. 

Cronograma do processo seletivo 

06/03/2014 Divulgação da seleção dos candidatos chamados 

para realização da entrevista. 

07/03 à 14/03/2014 Realização das entrevistas com candidatos 

selecionados 

17/03/2014 Divulgação do resultado final 

Abril Início dos trabalhos 

 


