REDE VIDAS
CNPJ: 09.135.564/0001-06
Avenida: Coronel Osório, 725 - Centro
Telefone: (33) 3266-3314 CEP: 35220-000
E-mail: redevidas@hotmail.com

EDITAL DE SELEÇÃO
A Rede VIDAS convoca pelo presente edital de seleção Técnicos/as em Agropecuária que
estejam interessados em prestar serviços, para atuação no projeto FORTALECIMENTO DA
APICULTURA NO TERRITÓRIO RIO DOCE KRENAK - FASE II.
A Rede VIDAS é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento local e regional através da promoção da cultura empreendedora, dialogo
social e da articulação de uma rede de parceiros e de lideranças locais, de forma compartilhada,
transparente, ética e comprometida. A Rede VIDAS é proponente do projeto “Fortalecimento da
Apicultura no Território Rio Doce Krenak” patrocinado pelo PROGRAMA PETROBRAS
DESENVOLVIMENTO & CIDADANIA, o qual atua em 09 municípios pertencentes ao TRDK.
DO CONTEXTO
Trata-se de projeto de apoio a atividade apícola, visando à geração de renda aos seus
participantes. O Território Rio Doce Krenak (TRDK), é constituído por nove municípios (Aimorés,
Conselheiro Pena, Itueta, Ipanema, Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita do Itueto e São Geraldo
do Baixio).
HABILIDADES E REQUISITOS PARA A FUNÇÃO
· Técnico em Agropecuária ou graduação superior afim;
· Capacitação em apicultura e em Gestão Ambiental;
· Carteira de habilitação (Categoria B);
· Afinidade com a missão institucional e os princípios da Rede VIDAS;
· Domínio de informática;
· Noções para elaboração de prestação de contas;
· Experiência em trabalhos anteriores com Agricultura Familiar e Apicultura;
· Experiência com trabalhos vinculados às Políticas Públicas voltadas para a Agricultura Familiar;
· Experiência em execução de projetos;
· Experiência anterior em trabalhar em equipe;
· Disponibilidade para viajar e pernoitar em outros municípios;
· Dedicação ao projeto.
Remuneração: R$ 1.300,00 (Um mil e Trezentos reais) vínculo com a CLT.
Duração do contrato: 22 meses.
Vagas: 02 (duas)
CRONOGRAMA:
- Lançamento do edital: 21 de fevereiro de 2014
- Entrega de currículo na Rede VIDAS ou no e-mail adm-redevidas@bari.org.br
- Entrevista com candidatos (as): 06 de outubro de 2014 às 09:00h, na Rede VIDAS
- Contratação: Imediata
OBS: A Rede VIDAS se reserva ao direito de não contratar nenhum dos candidatos/as que enviarem
currículo, caso o perfil dos mesmos não esteja de acordo ao objeto do presente edital.

