ACODEFAV – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, EDUCACIONAL, FAMILIAR, E
AGROPECUÁRIO DE VEREDINHA
Comunidade Gameleira, S/Nº, Zona Rural, Veredinha – MG, CEP: 39663-000
CNPJ 05.743.998/0001-38

EDITAL N.º 001 / 2017
PROCESSO DE SELEÇÃO PROFISSIONAL PARA A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE
VEREDINHA – MG.

1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

A Escola Família Agrícola de Veredinha é uma instituição de ensino que está localizada na
comunidade rural de Gameleira e possui caráter territorial (alto Jequitinhonha) atuando na
região do alto Vale do Jequitinhonha, nordeste do estado de Minas Gerais, há mais de 05
anos. Seu público atual está distribuído em 04 turmas alternadas por quinzenas, com
número aproximado de 120 estudantes, jovens rurais de diversas comunidades dos
seguintes municípios: Água Boa, Angelândia, Capelinha, Chapada do Norte, Francisco
Badaró, Itamarandiba, Minas Novas, Turmalina e Veredinha.

O seu trabalho consiste na formação de jovens agricultores com uma nova visão sócio
política, através do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, com
duração de três anos, a partir da Pedagogia da Alternância, que combina “a teoria” por
quinze dias na escola e a “troca de experiências práticas” por outros quinze dias em suas
comunidades

juntamente

de

seus

familiares.

A

Associação

Comunitária

de

Desenvolvimento Educacional, Familiar e Agropecuário de Veredinha - ACODEFAV,
que por sua vez está vinculada à uma rede, através da Associação Mineira das Escolas
Família Agrícolas – AMEFA, é a entidade responsável pela gestão e manutenção da EFAV,
cuja missão é proporcionar aos filhos (as) de agricultores uma educação de qualidade,
voltada para a sua realidade, permitindo a formação de cidadãos críticos e criativos atuantes
na sociedade com vistas ao desenvolvimento do meio rural com base na sustentabilidade.
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2. OBJETIVO
- Selecionar e contratar ( Profissional I ). Cargo de monitor (a) das disciplinas de
Química, Biologia e Sociologia ou Filosofia.
- Selecionar e contratar ( Profissional II ). Cargo de monitor (a) das disciplinas de
Geografia, História e Filosofia ou Sociologia.

3. CRITÉRIOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS


Ter concluído o curso superior ou estar cursando na área afins em período que já

seja possível a emissão do CAT para ambas as disciplinas.


Ter experiência em trabalho docente com a pedagogia da Alternância ou

disponibilidade de aprendizado e flexibilidade;


Ter experiência em trabalho com agricultores e agricultoras familiares;



Ter habilidade para trabalhar em equipe;



Disponibilidade para trabalhar em período integral, inclusive dormir no local do

trabalho uma noite por semana para orientar as atividades da escola;


Conhecer a problemática do campo e demonstrar disposição para contribuir, dentro

dos princípios do projeto Escola Família Agrícola.

4 - DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS CARGOS:
4.1 - Conforme o Regimento Interno da Escola Família Agrícola de Veredinha, a equipe,
coordenada pelo diretor, dentro de suas atribuições, é responsável pelo andamento geral da
Escola, sendo que cabe a cada membro a responsabilidade direta, em setores específicos,
de acordo com suas capacidades e exigências, não só limitando-se às áreas de ensino, mas
também participando de outras atividades da Escola e da ACODEFAV, dentro da carga
horária prevista de trabalho de 44 horas semanais conforme CLT.
4.2 - Ao participar deste processo seletivo, o candidato declara ter ciência de que tais
atividades específicas, além das aulas a serem ministradas serão organizadas de acordo
com a escolha feita em Equipe e Conselho Administrativo da ACODEFAV, observada a
qualificação profissional e aptidões de cada um/a e está ciente que deverá se
responsabilizar pelas incumbências determinadas.
4.3 – As atividades em setores específicos de que tratam os itens 4.1 e 4.2 correspondem a:
a) Orientar e acompanhar o processo educativo e a aprendizagem dos alunos;
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b) Atividades de Integração família-comunidade-escola;
c) Tarefas de coordenações de áreas específicas, tais como: coordenação de áreas da
propriedade, pedagógico, setor de cozinha e padaria / segurança alimentar, de atividades
extracurriculares, entre outras.
d) Planos específicos e periódicos da escola;
e) Apreciação de trabalhos escolares dos alunos realizados no período da alternância (em
sua propriedade);
f) Acompanhar de forma personalizada um grupo de alunos, apreciando o Caderno de
Realidade, avaliando o Caderno de Acompanhamento do Aluno, motivando-o e
ajudando-o na elaboração do seu Projeto Profissional;
g) Fazer visitas às famílias e comunidades conforme o planejamento da escola;
h) Participar das reuniões administrativas e pedagógicas em cada sessão escolar para
replanejar e avaliar o trabalho;
i) Responsabilizar-se por monitorar o internato dentro da escala de planejamento realizada
ela EFA;
j) Aplicar na íntegra os instrumentos pedagógicos da Alternância;
k) Participar ativamente, conforme planejado, dos serões de estudo à noite;
l) Demais atividades, de acordo com determinações da Assembleia Geral, do Conselho
Administrativo, da diretoria da ACODEFAV e da direção da EFA de Veredinha.

5 - DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA SELEÇÃO

O período de inscrição será do dia 03 a 10 de janeiro de 2017.
5.1- A documentação deve ser entregue pelos seguintes meios:
5.1.1 - No endereço: Comunidade rural de Gameleira, município de Veredinha - MG, na sede
da Escola Família Agrícola de Veredinha ou no município de Turmalina na rua São Pedro n:
43, Bairro do Campo, no escritório do CAV, no período de 07:30h às 12:00H e de 13:30h às
17:00 horas nos dias úteis.
5.1.2 - As inscrições podem ser feitas também via e-mail: efaveredinha@yahoo.com.br até
às 17 horas do último dia de inscrição.
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5.1.3- Os documentos postados via e-mail devem ser digitalizados (item 5.2). Os
documentos originais devem ser apresentados no momento da entrevista pelos candidatos
selecionados na primeira etapa.
5.1.4- É necessário identificar no corpo do e-mail ou no envelope o cargo pretendido:
Professor I ou Professor II
Obs: A ACODEFAV e comissão de seleção não se responsabilizarão por documento que por
ventura não tenha chegado ao endereço mencionado até o dia do término da inscrição,
independentemente da causa.

5.2- Documentos necessários para inscrição
Cargos

Documentação
- Currículo Vitae e Histórico escolar;
- Cópia de Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma;
Histórico

comprovando

o

período

em

curso

e

as

disciplinas cumpridas;
- CAT (caso tenha)
Monitor \ professor

- Cópia da Carteira de identidade e CPF;
- Copia de Carteira Nacional de Habilitação A ou B ou AB
(caso tenha);
-Carta de intenção (escrita de próprio punho explicitando
as motivações para o exercício do cargo);

6 - PROCESSO DE SELEÇÃO:
O processo seletivo será divido em duas etapas:
1ª Etapa
- Análise de documentação – 11 de janeiro de 2017 realizada pela comissão de avaliação.
2a Etapa (Presencial)
- Entrevista – 13 de janeiro de 2017 prevista para iniciar às 09:00 horas. Os candidatos
selecionados na primeira etapa serão comunicados no dia 11 de janeiro de 2017 via
telefone e e-mail constantes nos currículos.
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7 - DAS CONDIÇÕES E CONTRATO DE TRABALHO:
- Passará por período de experiência de 90 dias;
- Forma de Contratação: Contrato de trabalho pela CLT.

7.1 REMUNERAÇÃO
- A remuneração inicial bruta será de R$ 2.033,00 (Dois mil e trinta e três reais)
- Local de trabalho: Escola Família Agrícola de Veredinha, localizada na comunidade rural
de Gameleira, Veredinha MG.

8- INÍCIO DOS TRABALHOS
- 23 de janeiro de 2017.

A ACODEFAV se reserva no direito de não contratar nenhum dos candidatos, se julgar
que os mesmos não preenchem os requisitos exigidos.
OBS: As despesas de deslocamento para entrevista será por conta dos (as) candidato (as).

9 - LOCAL E CONTATOS PARA INFORMAÇÕES.
Escola Família Agrícola de Veredinha, comunidade rural de Gameleira, em Veredinha ou na
Rua São Pedro, 43, Bairro do Campo, Turmalina MG.
Fones: (38) 99739 6135 ou 99195 0789 (falar com Clebson), ou 38-3527 1401 (falar com
Samuel).
E-mail: efaveredinha@yahoo.com.br

Clebson Souza de Almeida
Diretor da EFA de Veredinha

