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EDITAL PROCESSO SELETIVO DE TÉCNICOS EM AGROPÉCUARIA – N° 02/2013 
 

A Cooperativa Multidisciplinar de Prestação de Serviços e Asssitência Técnica Ltda- 
Coopermulta, Inscrita sob CNPJ n° 04.168.052/0001-22, sediada na rua JB da Fonseca n° 53 - 1° 
andar – sala B – Centro – Cruz das Almas – BA,  tendo como representante legal a Presidente 
Joquebede Raquel Braga Mendes, inscrita sob o RG n° 2.710.816-35, CPF N° 354.013.115-91, 
residente na rua Hermelino Santana – Zona Rural- Pumba- Cruz das Almas – BA, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a realização do Processo Seletivo de Técnicos(as) em 
Agropecuária, de acordo com as seguintes especificações: 

 

1. Das Disposições Preliminares: 

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, pelas normas da Cooperativa 

Multidisciplinar de Prestação de Serviços e Asssitência Técnica Ltda- Coopermulta e 

Legislação em vigor. 

1.2 O Processo Seletivo visa à Seleção técnica, para instrutores em nível médio, por um 

período indeterminado ou até quando durar o Programa. 

1.2.1 Todos profissionais de nível superior que participar desta seleção técnica, porém na 

qualificação não importará em vantagens para classificação no resultado final. 

1.3 A seleção para os locais de trabalho de que trata este Edital será realizada mediante 

avaliação objetiva de currículos e prova escrita. 

 

2. Dos Requisitos Básicos: 

2.1 Poderão se inscrever os candidatos que preencherem aos seguintes requisitos básicos: 

2.1.1 Nacionalidade brasileira; 

2.1.2  Idade mínima de 18 anos; 

2.1.3 Nível de escolaridade e experiência compatíveis com o exercício do cargo; 

2.1.4 Prova documental regular das informações constantes da Ficha de Inscrição e do 

currículo; 

2.1.5 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e função 

proposto. 

2.1.6 Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da contratação. 

2.1.7 Cumprir as determinações deste Instrumento Convocatório; 

2.1.8  Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para carro e/ou moto.  

 

3. Das Inscrições: 

3.1 As Inscrições para o Processo Seletivo ocorrerão no período de 10/07/2013 a 23/07/2013. 

3.1.1 As inscrições deverão ser efetuadas através do email: 

coopermulta@coopermulta.com.br; com o preenchimento do requerimento 

juntamente com o currículo, conforme modelos nos Anexo I e II deste Edital; 

 

4. Da Divulgação 

mailto:coopermulta@coopermulta.com.br
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4.1 A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através do sitio da 

Cooperativa Multidisciplinar de Prestação de Serviços e Asssitência Técnica Ltda- 

Coopermulta. 

4.2 A divulgação dos habilitados para prova escrita será dia 25/07/2013; 

4.3 A Data da prova escrita será dia 28/07/2013; 

4.4 A divulgação do resultado da prova escrita será dia 31/07/2013; 

4.5 A divulgação da prova Pratica será de 05/08 a 16/08/2013.    

 

5. Do Cargo disponível para contrato  

Código do 

Cargo 
Função/Especialidade Habilitação Mínima exigida Nº de Vagas 

001 
Técnico em Agrícola / 

Técnico em Agropecuária 

Nível Médio/ Superior  

Habilitação em Assistência Técnica / 

Extensão Rural; 

Experiência mínima de 01anos na área. 

20 

 

6. Do local de Vagas: 

Código do Município MÚNICÍPIO 

01 Araci 

02 Baixa Grande 

03 Barreiras 

04 Campo Formoso 

05 Cipó 

06 Coaraci 

07 Irecê 

08 Itaberaba 

09 Itapetinga 

10 Itaquara 

11 Jacobina 

12 Macajuba 

13 Mairi 

14 Morro do Chapéu  

15 Nazaré 
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16 Piritiba 

17 Porções 

18 Ruy Barbosa 

19 Senhor do Bonfim 

20 Serrinha 

 

7. Da Seleção 

7.1.1 O processo seletivo constará de avaliação objetiva dos currículos e posteriormente 

da prova escrita e suas provas documentais, deste Edital; 

7.1.2 O Processo Seletivo será realizado por uma Comissão Especial constituída por ato 

da Cooperativa Multidisciplinar de Prestação de Serviços e Asssitência Técnica 

Ltda- Coopermulta, com o apoio da Assessoria Jurídica, e acompanhada por até 

dois membros do Conselho Fiscal da Cooperativa. 

 

8. Dos Critérios de Pontuação 

8.1 A pontuação do candidato será procedida de acordo com termos estabelecidos na tabela 

abaixo: 

Descrição Pontuação 

Ter Experiência de 01 ano em Assistência Técnica 

/ Extensão Rural 
20 pontos  

Prova Escrita 35 pontos 

Prova Pratica  35 pontos 

Curso de Aperfeiçoamento ou Atualização na área 

requerida com carga horária mínima de 40 horas.  

5 pontos por curso 

Máximo 10 pontos  

 

8.2 Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial, históricos escolares ou qualquer 

outro documento que não permita a comprovação de sua conclusão. 

8.3 A comprovação de tempo de serviço (experiência profissional) será feita através da 

apresentação de: 

8.3.1 Contrato de prestação de serviços que deve cobrir o período da experiência 

profissional a ser comprovada, ou; 

8.3.2 Cópia de Decreto de nomeação para cargo afim, quando for o caso. 

8.4 Os documentos relacionados no item 8.3, deverão ser acompanhados obrigatoriamente de 

declaração de tempo de serviço, contendo a descrição detalhada das atividades 

executadas, informando o período inicial e final de realização da atividade, emitida pelo 

setor de pessoal ou recursos humanos ou por outro setor da empresa ou instituição 

quando não existir nenhum dos anteriores. 
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8.5 Os documentos referidos neste item deverão ser impressos em papel oficial da empresa 

ou da instituição emitente, devendo ser assinados pelo respectivo responsável. 

8.6 Serão desconsiderados os documentos referidos neste item, que não contenham todas as 

informações relacionadas ou preenchidas de forma incompleta e os que não permitam uma 

análise precisa e clara da experiência profissional do candidato. 

8.7 Para efeito do cômputo de pontuação relativa a tempo de experiência não será 

considerada mais de uma pontuação no mesmo período. 

 

9. Do Conteúdo Programático para prova Escrita: 

9.1 A prova escrita será composta de três áreas de conhecimento: português, matemática e 

informação, conforme conteúdos descritos no Anexo III.  

 

10. Da Classificação Final: 

10.1 Serão classificados os 05 primeiros aprovados de cada município que alcançarem o 

mínimo de 30 pontos, conforme pontuação obtida na análise de currículos e prova 

escrita, 

10.2 Esses 05 primeiros classificados participarão da prova prática; 

10.3 Em caso de igualdade na nota, para fins de classificação, serão adotados os 

seguintes critérios de desempate, na ordem indicada abaixo, dando preferência ao 

candidato que: 

a) Tiver maior tempo de atuação na área requerida; 

b) Tiver maior idade, considerando-se dia, mês e ano; 

 

11. Da Contratação: 

11.1 Após resultado final e obedecida a ordem de classificação, os selecionados serão 

contratados a partir das necessidades da Cooperativa Multidisciplinar de Prestação de 

Serviços e Asssitência Técnica Ltda- Coopermulta. 

11.2 Os selecionados passarão por um período probatório de avaliação de 90 noventa dias 

para a verificação da sua adequação às funções, período em que caberá ao superior 

imediato o registro de inadequação do contratado, através de relatório técnico, 

importando seu silêncio em aprovação tácita. 

11.3 Os candidatos interessados inscritos que ultrapassarem o quantitativo de vagas 

oferecidas farão parte do Cadastro de Reserva (CR), podendo ser convocados nos 

termos do presente Processo Seletivo, tendo em vista o atendimento às necessidades 

futuras da Cooperativa Multidisciplinar de Prestação de Serviços e Asssitência Técnica 

Ltda- Coopermulta. 

11.4 Na hipótese de inexistir candidato à espera de vaga de reserva, e havendo 

disponibilidade, o candidato contratado poderá dobrar ou triplicar a sua jornada de 

trabalho vinculada ao cargo para o qual foi aprovado, desde que não haja 

incompatibilidade entre si, observada a remuneração correspondente. 

 

12. Da Validade do Processo Seletivo: 
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12.1 O Processo Seletivo terá validade de até 01 (um ano), a contar da data de publicação, 

homologação do resultado final e assinatura do contrato, admitida prorrogação por igual 

período. 

 

13. Disposições Finais 

13.1 Em qualquer momento do Processo Seletivo ou após a realização do mesmo, caso seja 

detectado omissões ou inverdades nas informações do Currículo ou do descumprimento 

dos pré-requisitos estabelecidos para inscrição, o candidato será automaticamente 

eliminado do processo ou terá seu contrato sumariamente cancelado, sem prejuízo das 

ações de natureza, cível e criminal cabíveis. 

13.2 A inscrição do candidato importará em declaração de prévio conhecimento e aceitação 

das instruções e condições contidas no presente Edital. 

13.3 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

13.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do 

Processo Seletivo. 

Cruz das Almas, 08 de julho de 2013 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                               
                                             CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA 
                                                   E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
                              
 

 

 

Página 6 
 

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO – Nº 002/2013 

 

CARGO:  
 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: Cidade 

TELEFONE: (    ) E-MAIL: 

CPF: DATA NASCIMENTO: _____/_____/_______ 

RG:  NATURALIDADE: 

OPÇÃO PARA MUNICÍPIO DE 

ATUAÇÃO 

 

 

DOCUMENTAÇÃO ENVIADO 

 Curriculum Vitae; 

 

Venho requerer, através do presente, inscrição no Processo Seletivo N° 002/2013. 

Declaro, para fins de direito, estar ciente do inteiro teor do Edital n.º 002/2013, concordar 

com todas as normas estabelecidas, nada tendo a objetar quanto à aplicação das 

mesmas, e possuir as condições legais para o ato de inscrição. 

 

LOCAL E DATA ASSINATURA 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

 

No Curriculum Vitae deve constar:  

1. Identificação: Nome, sexo, data de nascimento, filiação, endereço, telefone e e-

mail para contato; 

2. Formação; 

3. Experiências e vivências profissionais nas área rural; 

4. Documentos comprobatórios. 
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ANEXO III 

 

PROGRAMA DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

1. Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Mecanismos de produção de 

sentidos nos textos: polissemia, ironia, comparação, ambigüidade, citação, inferência, 

pressuposto.  

2. Organização do texto: fatores de textualidade (coesão, coerência, intertextualidade, 

informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade), progressão temática. 

3. Organização da frase: processos de coordenação e de subordinação. Verbos que constituem 

predicados e verbos que não constituem predicados. Tempos e modos verbais. Concordância 

verbal e nominal. Regência dos nomes e dos verbos. Constituição e funcionalidade do 

agente da ação verbal (sujeito).  

4. Ortografia oficial vigente (Novo Acordo Ortográfico – 2009).  

5. Variação lingüística: estilística, sociocultural, variação entre modalidades da língua (fala e 

escrita). Norma e uso.  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Companhia Editora Nacional. SP. 2008 – Com a Nova Ortografia da Língua 

Portuguesa. 

 FIORIN, José  Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições do texto: leitura e redação. São 

Paulo: Ática, 2002. 

 KOCH, Ingedore G. V. A coesão lexical. São Paulo: Contexto, 2000. 

 ______. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. São Paulo: Contexto, 2000. 

 NEVES, M. H. M. Gramática de usos do Português. São Paulo: UNESP, 2000. 

 PRETI, Dino. Sociolingüística: os níveis da fala. São Paulo; Nacional, 1987. 

 TRAVAGLIA, L. C. Gramática: Ensino plural. São Paulo: Cortez, 2003.  
   

PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA  

1. Números Reais:  

a) leitura 

b) escrita 

c) propriedades 

d) operações;  

 

2. Potências e raízes:  
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a) propriedades 

b) operações; 

 

3. Proporcionalidade:  

a) razão 

b) proporção 

c) divisão proporcional 

d) regra de três 

e) porcentagem 

f) juros; 

4. Equação e inequação do 1° grau;  

5. Equação do 2° grau;  

6. Sistema de equação do 1° e 2° graus;  

7. Funções:  

a) 1° grau 

b) 2° grau 

c) exponencial 

d) logarítmica; 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BACCARO e CYRINO, Nelson e Hélio. Matemática Série Compacta. São Paulo: Editora Ática.  

TROTTA, IMENES, JAKUBOVIC. Matemática Aplicada. São Paulo: Editora Moderna, 1980. 

FACCHINI, Walter. Matemática volume único. São Paulo: Editora Saraiva.  

GIOVANNI e BONJORNO. Matemática 2° Grau. São Paulo: Editora FTD. 

IEZZÍ, Gelson et alli. Coleção Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual 

Editora.  

MACHADO, Nilson et alli. Matemática por assunto. São Paulo: Editora Scipione. 

PROGRAMA DA PROVA DE INFORMÁTICA  

Noções de Informática  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

COSTA, Renato da. Informática para Concursos: guia prático, Érica, 2006 

 

VELLOSO, F. C. Introdução à Informática - Conceitos, 7ª edição, Campus, 2003 

 

 


