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EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017  

 

A Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Estado Ceará – CCA Ltda., entidade 
da sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ: 63.564.801/0001-09, com sede e foro 
na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, abre processo seletivo para contratação de 
profissionais para execução de atividades e serviços pré-determinados, sendo que a 
convocação ocorrerá de acordo com a ordem de classificação por vaga e necessidade da 
referida cooperativa: 

1. DO OBJETO  

Constitui objeto deste Edital a Seleção de candidatos para serviços de assessoramento técnico 
dos projetos produtivos das organizações da agricultura familiar beneficiárias do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS/Projeto São José III, com fins de inclusão 
produtiva, especificadas no ANEXO I deste edital.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

Realizar a seleção de profissionais para prestação de serviços de assessoramento técnicos dos 
projetos produtivos nos seguintes territórios; Sertão Central, Inhamus Crateús, Litoral Leste 
Vale do Jaguaribe, Litoral Extremo Oeste, Vales do Curú/Aracatiaçu, Centro Sul Vale do 
Salgado e Metropolitano José de Alencar. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.1 Mobilizar e incluir de forma efetiva os/as agricultores/as beneficiários do projeto São José 
III; 

2.1.2 Realizar e sistematizar a caracterização da cadeia produtiva do projeto; 

2.1.3 Elaborar plano de trabalho; 

2.1.4 Desenvolver metodologias participativas em reunião, oficinas, cursos, seminários, dias de 
campo, intercâmbios sobre temas definidos a partir da necessidade das unidades de produção 
com troca de experiências entre os grupos e organizações; 

2.1.5 Desenvolver ações de assessoramento técnico coletivo para orientações técnicas e 
acompanhamento de execução das atividades previstas; 

2.1.6 Desenvolver, aplicar e consolidar em conjunto com os agricultores familiares beneficiários 
soluções técnicas gerenciais e tecnológicas de sistemas de produção sustentáveis nas 
unidades produtivas familiares; 

2.1.7 Assessorar os agricultores familiares em boas práticas de pós-colheita, ordenha, apícola 
e no manejo sanitário e de bem estar animal. 

2.1.8 Orientar as famílias beneficiárias no fomento ao cooperativismo através da aquisição de 
insumos e comercialização da produção através das cooperativas/agroindústrias regionais. 

2.1.9 Realizar acompanhamento e monitoramento nas atividades do plano de trabalho;  

2.1.10 Participar de reuniões de planejamento e de trabalho da equipe do projeto São José III. 
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2.1.11 Articular esforços junto a outros atores sociais (governamentais e não governamentais), 
que possam resultar em resultados para aprimoramento do projeto. 

3. DAS VAGAS 

3.1. O presente edital visa à seleção de 29 vagas para profissionais de nível médio e superior, 
conforme ANEXO I. Haverá também formação de cadastro de reserva, podendo a Cooperativa 
Central das Áreas de Reforma Agrária do Estado Ceará, convocar, dentro do prazo de vigência 
da presente seleção, os candidatos aprovados e classificados nos termos do presente Edital, 
até o seu limite final. 

 

4. DAS FORMAÇÕES EXIGIDAS NESTA SELEÇÃO: 
4.1 Profissionais de Nível Médio em Ciências Agrárias– Possuir, no mínimo, 03 (três) anos de 

experiência com assistência técnica e extensão rural. 
 
4.2 Profissionais de Nível Superior em Ciências Agrárias – Possuir, no mínimo, 03 (três) anos 

de experiência com assistência técnica e extensão rural. 

Obs.: Atribuições e Requisitos detalhados no anexo I. 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Seleção de 
Pessoal da Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Estado Ceará. A seleção de 
que trata este edital compreenderá duas etapas conforme a seguir:  

6.1 A primeira etapa compreenderá em Análise Curricular e de Títulos, de caráter eliminatório e 
classificatório (entregue conforme anexo II); 

6.2 A segunda etapa compreenderá em entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.  

 

6. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NAS FUNÇÕES:  
a. Ser aprovado no processo seletivo;  
b. Idade igual ou superior a 18 anos;  
c. Possuir os requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo;  
d. Cumprir as determinações deste edital;  
e. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, 

caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos 
para o cargo por ocasião da entrevista e contratação;  

f. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da especialidade;  
g. Os candidatos classificados nesta Seleção, ao serem contratados, serão alocados de 

acordo com a o serviço detalhado no anexo I. 
h. Mesmo após o processo seletivo, a Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária 

do Estado Ceará não terá a obrigatoriedade de efetivar a contratação. 
 

7. DAS INSCRIÇÕES  
a. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos.  
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b. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela OPÇÃO DE VAGA a que 
deseja concorrer. O (a) candidato (a) deverá realizar sua inscrição enviando seu 
curriculum vitae devidamente preenchido de acordo com o modelo fornecido no ANEXO 
III, através do e-mail: selecaoccaceara@gmail.com, com data de envio de 08 de 
novembro de 2017 até às 23:59 horas do dia 13 de novembro de 2017.  

c. Todas as informações apresentadas no curriculum vitae deverão ter as comprovações 
respectivas e serem apresentadas em cópias simples no ato da entrevista. 

d. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Estado 
Ceará do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher a solicitação 
de forma completa e correta.  

e. No ato da inscrição o candidato optará pela vaga desejada, de acordo com sua área de 
formação/perfil, atentando-se às possibilidades de lotação. A lotação do candidato 
ocorrerá por ordem de classificação à vaga que o mesmo concorreu, da maior para a 
menor pontuação. A tabela com respectivo número de vagas por categoria profissional 
encontra-se no ANEXO I. 
 

8. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO  

As fases do processo seletivo para todas as especialidades estão descritas no quadro a seguir: 

ETAPAS  TIPO  CARÁTER 

I 
ANÁLISE CURRICULAR E DE 

TÍTULOS ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

II ENTREVISTA 

 

9. PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS  
a. Para o procedimento de análise, o currículo será avaliado conforme o ANEXO II deste 

edital, sendo esta etapa de caráter eliminatório e classificatório. Os critérios serão de 
acordo com a experiência de cada candidato/a e a relação da sua experiência com a 
sua OPÇÃO DE VAGA.  

b. Os documentos comprobatórios para análise deverão ser enviados juntamente com o 
curriculum para o e-mail: selecaoccaceara@gmail.com.  

c. Somente serão considerados, para efeito de classificação, os títulos que sejam 
compatíveis com a área específica da categoria – habilitação.  

 

10. SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA  
a. Serão convocados para a segunda etapa apenas os candidatos que atingirem o perfil 

exigido de acordo com a OPÇÃO DE VAGA a qual se candidatou. 
b. Para o procedimento de entrevista, a Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária 

do Estado Ceará, utilizará metodologia própria. Nesta fase serão avaliadas as 
características e potencialidades dos candidatos selecionados para o desempenho das 
atividades inerentes ao objeto deste Edital. 

c. Os candidatos convocados deverão comparecer impreterivelmente conforme data e 
horário do ANEXO III, munidos da documentação original que foi enviada por e-mail no 
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dia da inscrição. O candidato que não comparecer à segunda etapa da presente seleção 
será imediatamente desclassificado, não cabendo qualquer justificativa e/ou recurso. 
 

11. DOS RECURSOS E DÚVIDAS 
a. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, informando as razões 

pelas quais discorda da analise curricular e de títulos. Os recursos deverão ser 
apresentados a Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Estado Ceará, 
situado na Rua Missão Velha, 180 altos sala 02 / São João do Tauape. CEP.: 60.130 330  -  
Fortaleza-CE), em condição PRESENCIAL conforme a data do ANEXO III. 

b. A análise de eventuais recursos será avaliada pela Comissão de Seleção que se constitui na 
última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.  

c. Dúvidas e demais informações deverão ser encaminhadas por e-mail 
selecaoccaceara@gmail.com 

 

12. DO RESULTADO  
a. O resultado final do Processo Seletivo deste Edital será disponibilizado na página 

www.ccaceara.gsol.site/divulgacao-dos-resultados bem como na sede da Cooperativa 
Central das Áreas de Reforma Agrária do Estado Ceará, situado na Rua Missão Velha, 180 
Altos Sala 02/ São João do Tauape. CEP: 60.130-330 - Fortaleza-CE. 

b. Acarretará a eliminação do candidato do presente Processo Seletivo, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas 
neste Edital e/ou em outros editais relativos a este Processo Seletivo. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
a. O prazo de validade desta seleção esgotar-se-á após um ano, contados a partir da data 

de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período.   

b. A Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária do Estado Ceará, no sentido de 
formar um quadro de reserva de profissionais, ainda poderá atribuir outros cargos para 
outros objetos os profissionais pré-selecionados mediante consulta e entrevista ao 
candidato/a.  
 

 
Fortaleza, 08 de novembro de 2017. 

 

 

 

__________________________________ 

Antônio José Soares Rodrigues 

Secretaria Geral da CCA-CE 

COOPERATIVA CENTRAL DAS ÁREAS DE REFORMA AGRÁRIA DO CEARÁ 
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ANEXO I – DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO. 

OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

VAGA 

01 
01 

Nível médio em 

agroindústria e/ou 

tecnologia de 
alimentos* 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica nas áreas de 

agroindústria ou tecnologia de 

alimentos, completo em instituição 

reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

b) Experiência em agroindústria e 

beneficiamento de leite; 

c) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

d) Conhecimento da normativa 62 do 

MAPA.  

e) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

f) Com registro no conselho de classe. 

g) Habilitação categoria A e/ou B 

 

 Quixeramobim, 
Senador Pompeu e 

Ibaretama 

R$ 2.500,00 

VAGA 

02 
02 

Nível médio em 
técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, completo em 

instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

bovinocultura de leite;  

c) Sistemas de irrigação; 

d) Manejo reprodutivo; 

e) Suporte forrageiro 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g)  Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet).  

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

 Quixeramobim, 
Senador Pompeu e 

Ibaretama 
R$ 2500,00 

VAGA 

03 
02 

Nível médio em 

técnico 
agropecuário 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agropecuária, 

completo em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

bovinocultura de leite;  

c) Sistemas de irrigação; 

d) Manejo reprodutivo; 

e) Suporte forrageiro; 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de 

classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

 Quixeramobim, 
Senador Pompeu e 

Ibaretama 
R$ 2500,00 

VAGA 

04 
01 

Nível médio em 

técnico 
agropecuário 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agropecuária, 

Crateús, Ararendá e 

Independência 
R$ 2500,00 
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OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

completo em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo Sanitário; 

d) Manejo reprodutivo; 

e) Suporte forrageiro 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de 

classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

VAGA 

05 
01 

Nível médio em 

agroindústria e/ou 

tecnologia de 
alimentos 

 

a)Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica nas áreas de 

agroindústria ou tecnologia de alimentos, 

completo em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

b) Experiência em agroindústria e 

beneficiamento da carne; 

c) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

d) Conhecimento no RIISPOA 9013/2017; 

e) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

f) Com registro no conselho de classe. 

g) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Crateús, Ararendá e 

Independência 
R$ 2500,00 

VAGA 

06 
01 

Nível médio em 

técnico 
agropecuário 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agropecuária, 

completo em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo Sanitário; 

d) Manejo reprodutivo; 

e) Suporte forrageiro 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de 

classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Tamboril e 

Monsenhor Tabosa 
R$ 2500,00 

VAGA 

07 
01 

Nível médio em 

técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, completo em 

instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo Sanitário; 

d) Manejo reprodutivo; 

Tamboril e 

Monsenhor Tabosa 
R$ 2500,00 
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OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

e) Suporte forrageiro 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

VAGA 

08 
02 

Nível médio em 

técnico 

agropecuário 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agropecuária, 

completo em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo Sanitário; 

d) Manejo reprodutivo; 

e) Suporte forrageiro 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Santa Quitéria e 
Sobral 

R$ 2500,00 

VAGA 

09 
01 

Nível médio em 

técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo Sanitário; 

d) Manejo reprodutivo; 

e) Suporte forrageiro 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Santa Quitéria e 

Sobral 
R$ 2500,00 

VAGA 

10 
01 

Nível médio em 

técnico 
agropecuário 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agropecuária, 

completo em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

j) Manejo Sanitário; 

k) Manejo reprodutivo; 

l) Suporte forrageiro 

m) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

n) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

o) Com registro no conselho de classe. 

Miraíma e Amontada R$ 2500,00 
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OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

p) Habilitação categoria A e/ou B 

 

VAGA 

11 
01 

Nível médio em 
técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

mandiocultura e cocoicultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

f) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

g) Com registro no conselho de classe. 

h) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Acaraú e Amontada R$ 2500,00 

VAGA 

12 
01 

Nível médio em 

técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

mandiocultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

f) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

g) Com registro no conselho de classe. 

h) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Itarema, Itapipoca e 

Trairí 
R$ 2500,00 

VAGA 

13 
01 

Nível médio em 

técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

cajucultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e) Substituição de copa e enxertia; 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Aracati, Itaiçaba, 

Beberibe e Icapuí 
R$ 2500,00 

VAGA 

14 
01 

Nível médio em 
técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, completo em 

instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

cajucultura;  

Russas, Palhano e 
Jaguaruana 

R$ 2500,00 

mailto:ccaceara@gmail.com
http://www.ccaceara.gsol.site/
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OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e) Substituição de copa e enxertia; 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

 

VAGA 

15 
01 

Nível médio em 

técnico agrícola 

 

a) Ensino médio (2º Grau) com 

especificação técnica agrícola, completo em 

instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

orizicultura e bovinocultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e)  Inseminação artificial de bovinos; 

f) Suporte forrageiro 

g) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

h) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

i) Com registro no conselho de classe; 

j) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Icó, Ipaumirim e 

Lavras da 
Mangabeira 

R$ 2500,00 

VAGA 

16 
01 

Nível superior em 

Zootecnia 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em zootecnia, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

bovinocultura de leite;  

c) Manejo reprodutivo; 

d) Suporte forrageiro; 

e) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

f) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

g) Com registro no conselho de classe. 

h) Habilitação categoria A e/ou B 

 

 Quixeramobim, 
Senador Pompeu e 

Ibaretama 

 

VAGA 

17 
01 

Nível superior em 

Medicina 

Veterinária 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em medicina 

veterinária, completo em instituição 

reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

bovinocultura de leite;  

c) Manejo reprodutivo; 

d) Manejo sanitário; 

e) Habilitado para exames de brucelose e 

tuberculose; 

f) Práticas clínicas e cirúrgicas em 

 Quixeramobim, 

Senador Pompeu e 

Ibaretama 

R$ 3.500,00 

mailto:ccaceara@gmail.com
http://www.ccaceara.gsol.site/
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OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

ruminantes; 

g) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

h) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

i) Com registro no conselho de classe. 

j) Habilitação categoria A e/ou B 

k)  

VAGA 

18 
01 

Nível superior na 
área das agrárias 

 

a) Ensino Superior (3º Grau) com 

especificação técnica nas áreas de 

ciências agrárias, completo em 

instituição reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

apicultura;  

c) Manejo reprodutivo; 

d) Manejo dos Apiários; 

e) Manejo do pasto apícola; 

f) Sanidade 

g) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

h) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

i) Com registro no conselho de classe. 

j) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Mombaça e Senador 
Pompeu 

R$ 3.500,00 

VAGA 

19 
01 

Nível superior em 
Medicina 

Veterinária 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em medicina 

veterinária, completo em instituição 

reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo reprodutivo; 

d) Manejo sanitário; 

e) Práticas clínicas e cirúrgicas em 

ruminantes; 

f) Inspeção de produtos de origem animal; 

g) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

h) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

i) Com registro no conselho de classe. 

j) Habilitação categoria A e/ou B 

Crateús, Ararendá e 
Independência, 

Tamboril 

R$ 3.500,00 

VAGA 

20 
01 

Nível superior em 

Agronomia 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em agronomia, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura e apicultura;  

c) Manejo reprodutivo de ovinos e 

caprinos; 

d) Manejo sanitário de ovinos e caprinos; 

e) Manejo dos Apiários; 

f) Manejo do pasto apícola; 

Monsenhor Tabosa e 

Tamboril 
R$ 3.500,00 

mailto:ccaceara@gmail.com
http://www.ccaceara.gsol.site/
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OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

g) Sanidade das abelhas; 

h) Suporte forrageiro para ruminantes; 

i) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

j) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

k) Com registro no conselho de classe. 

l) Habilitação categoria A e/ou B 

 

VAGA 

21 
01 

Nível superior em 
Zootecnia 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em zootecnia, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo reprodutivo; 

d) Manejo sanitário 

e) Suporte forrageiro; 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Santa Quitéria e 
Sobral 

R$ 3.500,00 

VAGA 

22 
01 

Nível superior em 

Zootecnia 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em zootecnia, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

ovinocaprinocultura;  

c) Manejo reprodutivo; 

d) Manejo sanitário 

e) Suporte forrageiro; 

f) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

g) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

h) Com registro no conselho de classe. 

i) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Miraíma e Amontada R$ 3.500,00 

VAGA 

23 
01 

Nível superior em 
Agronomia 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em agronomia, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

mandiocultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

f) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

g) Com registro no conselho de classe. 

Itarema, Itapipoca e 
Trairí 

R$ 3.500,00 

mailto:ccaceara@gmail.com
http://www.ccaceara.gsol.site/
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OPÇÃO 

DE 

VAGA 

Nº DE 

VAGAS 

NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA LOTAÇÃO 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA MENSAL 

h) Habilitação categoria A e/ou B 

 

VAGA 

24 
01 

Nível superior em 

Agronomia 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em agronomia, 

completo em instituição reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

Cajucultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e) Substituição de copa; 

f) Enxertia; 

g) Viveiro de mudas; 

h) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento; 

i) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

j) Com registro no conselho de classe. 

k) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Aracati, Itaiçaba, 

Beberibe e Icapuí  
R$ 3.500,00 

VAGA 

25 
01 

Nível superior em 

Agronomia 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em agronomia, 

completo em instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

Cajucultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e) Substituição de copa; 

f) Enxertia; 

g) Viveiro de mudas; 

h) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento; 

i) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

j) Com registro no conselho de classe. 

k) Habilitação categoria A e/ou B 

 

Russas, Palhano, 
Jaguaruana, Ocara, 

Chorozinho e Tururu 

R$ 3.500,00 

VAGA 

26 
01 

Nível superior em 
Zootecnia ou 

Veterinário 

 

a) Ensino superior (3º Grau) com 

especificação técnica em zootécnica ou 

veterinária, completo em instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC);  

b) Com experiência na cadeia da 

bovinocultura;  

c) Sistema de irrigação; 

d) Manejo agroecológico; 

e)  Manejo reprodutivo de bovinos; 

k) Suporte forrageiro 

l) Experiência de trabalho de extensão em 

comunidades rurais e/ou áreas de 

assentamento.  

m) Conhecimento em informática (Word, 

Excel, Power point e internet). 

n) Com registro no conselho de classe; 

o) Habilitação categoria A e/ou B 

Icó, Ipaumirim e 
Lavras da 

Mangabeira 

R$ 3.500,00 

mailto:ccaceara@gmail.com
http://www.ccaceara.gsol.site/
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ANEXO II – MODELO DE CURRICULO 
 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome Completo: SEXO: 

Data de Nascimento: RG/Org. Expedidor: 

CPF: Estado Civil: 

Nº Habilitação: Categoria: 

Tel/Cel: E-mail: 

Endereço Completo (Rua/Av./Tv., Número, Bairro/Distrito, CEP, Cidade e Estado): 
 

Opção de Vaga (Ver ANEXO I do edital):  

 

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA (Da mais recente a para a mais antiga) 

Instituição de Ensino Ano de 
Conclusão 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. EXPERIENCIA PROFISSIONAL (Das mais recentes para as mais antigas) 

3.1. Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Período: 

 

3.2. Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Período: 

 

3.3. Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Período: 

 

3.4. Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Período: 
 

mailto:ccaceara@gmail.com
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3.5. Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Período: 
 
 

3.6. Instituição: 

Município/Território: 

Função: 

Principais atividades desenvolvidas: 

Período: 

 
4. EVENTOS, ATIVIDADES E OUTRAS QUALIFICAÇÕES (relacionar ou mais 
recentes da mesma linha de ação do objeto de contratação) 

4.1. Evento/Curso/Seminário: 

Instituição: 

Local: Data: 

Período: 

 

4.2. Evento/Curso/Seminário: 

Instituição: 

Local: Data: 

Período: 

 

4.3. Evento/Curso/Seminário: 

Instituição: 

Local: Data: 

Período: 

 

4.4. Evento/Curso/Seminário: 

Instituição: 

Local: Data: 

Período: 

 

4.5. Evento/Curso/Seminário: 

Instituição: 

Local: Data: 

Período: 
 

4.6. Evento/Curso/Seminário: 

Instituição: 

Local: Data: 

Período: 

mailto:ccaceara@gmail.com
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BAREMA PARA ANÁLISE CURRICULAR 
(Por favor, preencher somente a quantidade com comprovação) 

Itens Descrição Quantidade 
Pontos por 
item 

Pontuação 
máxima 

Pontos do 
candidato* 

1. Formação Acadêmica – Na área da vaga 

1.1. 
Doutorado (OBS: Quantidade por numero 
de doutorados) 

 
4,0 pontos 
(cada) 

Máx. 8,0 
pontos 

 

1.2. 
Mestrado (OBS: Quantidade por numero 
de Mestrados) 

 
3,0 pontos 
(cada) 

Máx. 6,0 
pontos 

 

1.3. 
Especialização (OBS: Quantidade por 
numero de Especialização) 

 
2,0 pontos 
(cada) 

Máx. 4,0 
pontos 

 

1.4. 
Graduação (OBS: Quantidade por 
numero de graduação) 

 
1,0 pontos 
(cada) 

Máx. 2,0 
pontos 

 

2. Experiências/Conhecimentos/Qualificações 

2.1. Experiência na cadeia produtiva  
2,0 pontos 
(cada 12 
meses) 

-  

2.2. 
Experiência de trabalho de extensão em 
comunidades rurais e/ou áreas de 
assentamento; 

 
2,0 pontos 
(cada 12 
meses) 

-  

2.3. 

Participação em Seminários, Feiras, 
Cursos, Congressos, todos na área 
contratação. 
(OBS: Quantidade de 20 horas por evento 
com comprovação) 

 
0,5 ponto 
(cada) 

Máx. 6 
pontos 

 

2.4. 
Conhecimento em Informática (Word, 
Excel, Power Point, Internet, etc.) 

 1,0 ponto   

SOMA DE PONTOS  

* Uso exclusivo da Comissão de Seleção da CCA 
OBSERVAÇÕES 

 Todas as informações contidas no curriculum vitae devem ser comprovadas através do 

envio de copias eletrônicas pelo e-mail de inscrição, e apresentado os originais no dia da 

entrevista na segunda fase do processo, conforme Edital 01/2017. 

 As informações não comprovadas não serão consideradas. 
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ANEXO III – ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

ETAPAS DA 
SELEÇÃO 

PERÍODO LOCAL 

Inscrições 
08/11/2017 

a 
13/11/2017 

E-mail: selecaoccaceara@gmail.com  

Resultado da 1ª Etapa 17/11/2017 
Na sede da Cooperativa Central das Áreas de Reforma 

Agrária do Ceará e na página: 
www.ccaceara.gsol.site/divulgacao_dos_resultados.html  

Recurso contra a 
análise da 1ª Etapa 

20/11/2017 
Protocolado na Cooperativa Central das Áreas de 

Reforma Agrária do Ceará 

Divulgação final da 1ª 
Etapa 

21/11/2017 
Na sede da Cooperativa Central das Áreas de Reforma 

Agrária do Ceará e na página: 
www.ccaceara.gsol.site/divulgacao_dos_resultados.html  

Entrevista com os 
candidatos aprovados 

22/11/2017 
a 

24/11/2017 

Local e horário da entrevista será divulgado na página: 
www.ccaceara.gsol.site/divulgacao_dos_resultados.html  

Resultado Final 27/11/2017 
Na sede da Cooperativa Central das Áreas de Reforma 

Agrária do Ceará e na página: 
www.ccaceara.gsol.site/divulgacao_dos_resultados.html  
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