INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA FAMILIAR
ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE
PROJETOS AGROPECUÁRIOS, EDUCACIONAIS, SOCIAIS E AMBIENTAIS.
CNPJ: 09.154.678/0001-01

EDITAL DE SELEÇÃO N°03/2014
O INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA FAMILIAR – IDEF,
pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins lucrativos, com sede na Rua
Dr. Otávio Lobo, nº 174/911 sala 01, Centro, Santa Quitéria – CE, inscrita no CNPJ
de nº 09.154.678/0001-01, torna público a abertura do processo de seleção de
profissionais para atuarem na capacitação de pedreiros, de gestão em água para
produção de alimentos e de manejo de sistemas simplificados na execução do
Contrato 036/2014 celebrado entre esta entidade e a Secretaria de Desenvolvimento
Agrário do Estado do Ceará – SDA, que tem por objeto a construção de quintais
produtivos para a produção de alimentos para o auto-consumo mantidos com
cisternas de enxurrada como forma de convivência sustentável com o semiárido.
1. Objeto
O presente edital de seleção tem como objeto a seleção de profissionais para
atuarem na capacitação de pedreiros, de gestão em água para produção de
alimentos e de manejo de sistemas simplificados na execução do Contrato 036/2014
celebrado entre esta entidade e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado
do Ceará – SDA, que tem por objeto a construção de quintais produtivos para a
produção de alimentos para o auto-consumo mantidos com cisternas de enxurrada
como forma de convivência sustentável com o semiárido.
2. Das vagas, atribuições, exigências e remunerações
a) Instrutor para capacitação de pedreiros
 Vagas: 02 (dois) vagas;
 Atribuições: Ministrar cursos de capacitação de pedreiros, conforme
determina o plano de trabalho do Contrato 036/2014 firmado entre o IDEF e a
SDA; Elaborar relatórios sistemáticos dos cursos; Manter, durante os cursos,
permanente diálogo com a coordenação e técnicos do projeto.


Exigências:
 Escolaridade: preferencialmente nível médio;
 Experiência em capacitação de pedreiros;
 Compreensão da dinâmica de processos de organização e mobilização
social e funcionamento de entidades sociais;
 Capacidade técnica e operacional para monitorar capacitações técnicas
de programas voltados para Convivência como Semiárido;
 Possuir dinamismo, criatividade, iniciativa e capacidade para sistematizar
idéias e formular propostas;
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 Disponibilidade para ministrar os cursos, inclusive nos finais de semana,
se necessário
b) Instrutor para capacitação de gestão em água e manejo de sistemas
simplificados
 Vagas: 06 (seis) vagas;
 Atribuições: Ministrar cursos de capacitação de gestão em água e manejo de
sistemas simplificados, conforme determina o plano de trabalho do Contrato
036/2014 firmado entre o IDEF e a SDA; Elaborar relatórios sistemáticos dos
cursos; Manter, durante os cursos, permanente diálogo com a coordenação e
técnicos do projeto.


Exigências:
 Escolaridade: preferencialmente nível médio;
 Experiência em capacitação de gestão em água e manejo de sistemas
simplificados;
 Compreensão da dinâmica de processos de organização e mobilização
social e funcionamento de entidades sociais;
 Capacidade técnica e operacional para monitorar capacitações técnicas
de programas voltados para Convivência como Semiárido;
 Possuir dinamismo, criatividade, iniciativa e capacidade para sistematizar
idéias e formular propostas;
 Disponibilidade para ministrar os cursos, inclusive nos finais de semana,
se necessário

2. Do local de trabalho:
O trabalho será desenvolvido nos seguintes municípios do Estado do Ceará: Boa
Viagem e Pedra Branca, conforme o plano de trabalho do Contrato 036/2014 e a
organização da execução do Projeto.
3. Da descrição do trabalho
O trabalho será realizado sob forma de prestação de serviço de autônomo, a
remuneração será mediante Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA e Nota
Fiscal de Serviço Avulso, com valores a combinar em referência a carga horária
prestada e nos valores estabelecidos pelo plano de trabalho do Contrato.
4. Do processo seletivo
O processo seletivo será feito mediante análise de currículos, devendo o candidato
apresentar cópias dos documentos pessoais, a saber: Documento de identificação
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(RG), CPF, Título de Eleitor, Cartão do PIS/PASEP ou NIT, Habilitação e
comprovante de residência, além do currículo.
5. Dos prazos





Recebimento de documentos pessoais e currículos: de 18/06/14 a 27/06/14
(nos dias úteis), de 7h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h30 no endereço do
IDEF, a saber: Rua Dr. Otávio Lobo, nº 174/911 sala 01, Centro, Santa
Quitéria – CE,
Análise de currículos: 27/06/2014 as 09h00
Resultado: 27/06/2014, que será publicado no sitio eletrônico do IDEF
(www.idef.org.br), assim como no mural de informativos da sua sede.

6. Observações finais



A entrega da documentação exigida para a seleção é de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a).
A comissão de seleção do IDEF poderá conferir a veracidade das
documentações acima mencionadas.

Santa Quitéria, 18 de Junho de 2014

Irismar Conceição da Luz
Presidente da Comissão de Seleção
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