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EDITAL DE SELEÇÃO n° 001/ 2017 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 

 
 

Belo Horizonte 08 de agosto de 2017. 
 
 

A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social - AEDAS, com atuação no campo da 

assessoria e assistência técnica, vem tornar público a realização do processo seletivo 

simplificado de contratação de profissionais para compor a equipe do projeto:  

 

Promoção da Assessoria Técnica aos atingidos e atingidas pela Barragem de rejeitos da 

Samarco (Vale e BHP Billiton) em Barra Longa-MG. Que tem por objetivo: promover a 

participação ampla e informada nos processos decisórios e a efetivação plena da reparação das perdas e 

danos sofridos pelas famílias atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, no 

município de Barra Longa - MG.   

 

I – DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

A AEDAS lança o presente Edital para contratação sob o regime da CLT, com dedicação 

exclusiva, em Processo Seletivo Simplificado de pessoal por tempo determinado de 48 meses 

para as seguintes vagas. 

1. 07 assessores/as técnicos/as de nível superior, 

2. 04 assessores/as técnico/as de nível médio. 

O presente edital ficará aberto das 16h00 do dia 08 de agosto de 2017 até às 16h00 do dia 18 de 

agosto de 2017 (horário de Brasília). 

Despois da seleção dos melhores currículos, os candidatos pré-selecionados serão convocados a 

participar de entrevistas presenciais, que ocorrerão nos dias 23 e 24 de agosto de 2017, em Belo 

Horizonte – MG, na sede da AEDAS.  
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Após as entrevistas, a divulgação do resultado ocorrerá no dia 25 de agosto de 2017. Os 

selecionados serão convocados a se apresentarem de imediato, no dia 28 de agosto de 2017 em 

Barra Longa – MG para o início das atividades. 

 

II – DOS REQUISITOS BÁSICOS  

1- ASSESSOR/A TÉCNICO/A DE NÍVEL SUPERIOR – 07 VAGAS  

 

1.1- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

Executar atividades referentes ao projeto relacionadas à sua formação profissional, acompanhar 

as famílias atingidas, priorizando a organização e mobilização comunitária. Interlocução direta 

e permanente com parceiros do projeto para execução das atividades. Planejar, organizar, 

executar e acompanhar cursos, capacitações, seminários e intercâmbios, bem como sistematizar 

as atividades e experiências locais.  

 

1.2- REQUISITOS PARA AS FUNÇÕES 

 

 Ter experiência comprovada na área de trabalho em comunidades atingidas por grandes 

empreendimentos; 
  Capacidade de planejar e coordenar eventos; solucionar problemas, mediar processos 

decisórios, iniciativa e dinamismo; 

 Experiência em processos de articulações com Movimentos Sociais, Movimentos Sindicais, 

Redes e Fóruns;  

 Ter capacidade de trabalho em equipe e diálogo social; 

 Ter experiência com educação popular e metodologias participativas;  

Compreender a dinâmica de funcionamento das ONGs, entidades sindicais, fóruns e redes de 

organizações dos movimentos sociais; 

 Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 

 Domínio dos principais recursos da informática; 

 Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A/B ou B; 

 Disponibilidade para viagens e trabalhar finais de semanas e feriados; 

 Disponibilidade fixar moradia em Barra Longa - MG. 
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1.3- FORMAÇÃO EXIGIDA 

 Nível superior completo em uma das seguintes áreas: Direito, Agrárias, Engenharia Civil, 

Arquitetura, Assistência Social, Ciências Sociais ou Psicologia. 

 Experiência profissional comprovada compatível com a área de conhecimento de no mínimo 

3 anos. 

2- ASSESSOR /A TÉCNICO/A DE NÍVEL MÉDIO – 04 VAGAS  

2.1- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

Acompanhar as famílias atingidas, priorizando a organização e mobilização comunitária. 

Interlocução direta e permanente com parceiros do projeto para execução das atividades. 

Organizar, executar e acompanhar cursos, capacitações, seminários e intercâmbios, bem como 

sistematizar as atividades e experiências locais. 

2.2- REQUISITOS PARA AS FUNÇÕES 

 Ter experiência comprovada na área de trabalho em comunidades atingidas por grandes 

empreendimentos; 

 Capacidade de planejar e coordenar eventos; solucionar problemas, mediar processos 

decisórios; iniciativa e dinamismo; 

 Experiência em processos de articulações com Movimentos Sociais, Movimentos Sindicais, 

Redes e Fóruns;  

 Ter experiência com educação popular, metodologias participativas;  

 Compreender a dinâmica de funcionamento das ONGs, entidades sindicais, fóruns e redes 

de organizações dos movimentos sociais; 

 Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 

2.3- FORMAÇÃO EXIGIDA 

 Nível médio completo. 

 Experiência profissional comprovada compatível com o projeto de no mínimo 1 anos. 

III – DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS  
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1- Currículo vitae resumido (máximo 2 páginas). Priorizar as experiências mais 

relevantes e recentes. Enviar em formato “PDF”. 

2- Ficha de inscrição (disponível em www.aedasmg.org). Esta ficha deve ser preenchida 

digitalmente, e enviada em formato “word”.  

Observação: as comprovações das formações e títulos serão apresentadas no momento da 

contratação, e não deverão ser enviadas no momento da inscrição. 

IV – DAS CONDIÇÕES SALARIAIS 

1. Nível superior: salário bruto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

2. Nível médio: salário bruto de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

V – DA INSCRIÇÃO NO EDITAL 

 Os dois documentos necessários para validar a inscrição deverão ser enviados no formato 

digital no e-mail editalaedas@gmail.com  

 

 

 


