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Recife, 6 de junho de 2017 

 
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO DE FACILITADORES DO 
PROCESSO FORMATIVO PRESENCIAL A SER 
DESENVOLVIDO PELO IADH PARA AGRICULTORES 
FAMILIARES, BENEFICIÁRIOS DE REFORMA AGRÁRIA E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS, COM ÊNFASE NA 
PARTICIPAÇÃO DE JOVENS E MULHERES, DO PROJETO 
DOM TÁVORA NOS MUNICÍPIOS MAIS POBRES DO 
ESTADO DE SERGIPE. 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO: 

O Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano - IADH, torna público, para 

conhecimento dos interessados que realizará PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO para a 

execução do serviço especificado neste edital. 

O processo habilitará profissionais para trabalharem no Projeto de FORMULAÇÃO E 

EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA AGRICULTORES 

FAMILIARES E TÉCNICOS ESTADUAIS EM NEGÓCIOS RURAIS DO PROJETO DOM TÁVORA, em 

Sergipe. 

O recorte do projeto em que os profissionais atuarão tem como área de atuação, os 

15 municípios mais pobres do Estado, localizados nos territórios do Centro Sul (Poço Verde, 

Simão Dias, Tobias Barreto), Agreste Central (Carira, Aparecida, Pinhão), Médio Sertão 

(Aquidabã e Gracho Cardoso) e Baixo São Francisco (Neópolis, Pacatuba, Brejo Grande, 

Santana do São Francisco, Ilha das Flores, Japoatã e Canhoba). 

Os profissionais a serem contratados atuarão como FACILITADORES LOCAIS do 

processo formativo presencial a ser desenvolvido pelo IADH para agricultores familiares, 

beneficiários de reforma agrária e comunidades tradicionais, com ênfase na participação de 

jovens e mulheres, do Projeto Dom Távora, nos seguintes eventos: a) Cursos de gestão de 

negócios agrícolas e não agrícolas; b) Seminários de Associativismo e Cooperativismo. 

Além de atuarem como Facilitadores Locais, os profissionais apoiarão a equipe técnica 

do Projeto na elaboração dos conteúdos das cartilhas a serem desenvolvidas e também em 

outras atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de capacidades. 

 

2. DO OBJETO: 

É objeto do presente Processo a contratação de seis (06) profissionais com as seguintes 

qualificações: 

 

a) Graduação em economia; agronomia; engenharia de pesca; zootecnia; ou ciências 

sociais; 

b) Experiência em atividades de assessoria / capacitação / assistência técnica de campo 

nos territórios onde as comunidades estejam localizadas; 

c) Boa capacidade de comunicação oral e escrita; 
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d) Carteira Nacional de Habilitação B; 

e) Habilidade com ferramentas on-line. 

 

Os(as) profissionais atuarão por um período de até 06 (seis) meses com a remuneração 

estabelecida de R$ 80,00 (oitenta reais) por hora/aula ministrada. Estima-se média de 200 a 

400 horas de capacitações/facilitador durante todo período do contrato. 

Despesas com deslocamento (incluindo locação de carro), refeição, hospedagens e 

outras relativas aos processos formativos serão custeados pelo Projeto. 

 

3. DA HABILITAÇÃO: 

Todos os participantes deverão enviar os documentos por cópia simples escaneados 

via e- mail até 12 de junho de 2017. As documentações que deverão constar no e-mail 

iadh.licitacao@gmail.com são as seguintes: 

a) Currículo completo, relacionando principalmente, todos os serviços prestados 

similares aos serviços que irão ser executados; 

b) Cópia de diploma ou comprovante de conclusão de curso superior em nível de 

graduação e pós-graduação; 

c) Declarações dos órgãos e entidades dos quais realizou serviços e demais atividades 

intrínsecas ao objeto da presente Processo Seletivo e com o serviço a ser prestado; 

d) Cópia de publicações, artigos, livros e etc., que confeccionou ou que fez parte (que 

tenham a ver com o escopo do serviço a ser prestado). 

 

4. DA APURAÇÃO E DO JULGAMENTO: 

Julgamento no âmbito do Processo Seletivo se dará observando as seguintes etapas: 

a) Análise curricular, a ser realizada pela equipe de coordenação do Projeto de caráter 

classificatório e eliminatório e deverão considerar critérios pré-estabelecidos na seção 

2; 

b) Entrevista a ser agendada pela coordenação entre os dias 19 e 20 de junho de 2017, 

de caráter classificatório e eliminatório, a ocorrer em local e horário a ser agendado 

com os participantes em Aracaju/SE; 

c) Participação no Módulo I do Curso de Ferramentas de Facilitação para 

Desenvolvimento de Capacidades a ser realizado em Aracaju, nos dias 26 e 27 de junho 

de 2017, de caráter classificatório e eliminatório. 

 

As despesas decorrentes da participação em todas as etapas do Processo Seletivo 

correrão às custas dos candidatos. 

Os candidatos a serem contratados serão aqueles que obtiverem a melhor classificação 

entre as etapas (análise e avaliação de currículo, entrevista e participação no curso, 

respectivamente). Caso não seja possível a contratação desse candidato, poderão ser 

chamados, a critério do IADH e por ordem de classificação, os demais candidatos.  
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O resultado de cada etapa do processo será comunicado por e-mail a todos os 

participantes de cada uma das etapas. 

Os currículos dos candidatos não convocados para a entrevista serão mantidos no 

Banco de Currículos do IADH, durante a validade do presente processo de seleção e poderão 

ser convocados dependendo da disponibilidade dos classificados. 

 

*** 


