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A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão — ASSEMA1, 
organização que luta pela melhoria da qualidade de vida de extrativistas do coco 
babaçu e agricultores familiares em 16 municípios do Estado do Maranhão, com 
sede na cidade de Pedreiras, abre Edital Público para seleção de 04 profissionais, 
para compor a equipe técnica no Programa Agroextrativista de Produção Integrada 
da ASSEMA. Estes (as) profissionais irão desenvolver atividades no âmbito do 
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não Reembolsável Nº 
14.2.0788.1, celebrado entre a ASSEMA e o BNDES/Fundo Amazônia.  

 
Pré - requisitos: 

a)Ter titulação de nível superior na área de Ciências Agrárias (agronomia, 
engenharia florestal, agroecologia, especialista em gestão ambiental, especialista 
em Agricultura Familiar) ou;  
b) Ter titulação de nível médio (técnico ambiental, tecnólogo em agroecologia, 
técnico agropecuário) com experiência em desenvolvimento rural sustentável 
(SAF´s, Agroextrativismo, Manejo florestal); 
c) Ter experiência em trabalhos de campo com agricultores familiares e 
agroextrativistas; 
d) Ter disponibilidade integral para residir na cidade de Lago do Junco ou Lago da 
Pedra e para viagens curtas e longas a nível regional; 
e) Ser habilitado na categoria A, ou B ou AB até a data da contratação; 
f) Ter registro no seu conselho de categoria (exp. CREA ou outra) até a data da 
contratação. 
 
Perfil Desejável: 

a) Experiências em planejamento e zoneamento da produção em propriedades de 
agricultores Familiares; 

b) Experiência em implantação e condução de sistemas integrados em Escolas 
Agrícolas de ensino por alternância; 

c) Experiência em preparação de receitas alternativas de controle de pragas e 
doenças; 

d) Conhecimentos em diagnóstico, recuperação e conservação de solos; 
e) Competência para elaborar laudos de análise técnica da produção; 
f) Habilidade em georeferenciamento; 
g) Capacidade de sistematização e elaboração de relatórios descritivos com fluência 
escrita na língua portuguesa; 
h) Facilidade de trabalho em equipe na perspectiva da interação dos sujeitos e da 
construção coletiva do conhecimento; 

                                                 
1
 ASSEMA, é uma associação regional de caráter coletivo, fundada e dirigida por agricultores e quebradeiras de coco babaçu 

desde 1989, composta por associações de mulheres extrativistas e quilombolas, associações de assentamentos, 
cooperativas, sindicatos rurais, associações de jovens e grupos produtivos informais. ASSEMA Trabalha atualmente no s16 
município da Região do Médio Mearim no Estado do Maranhão. Mais informações acesse WWW.assema.org.br. 
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i) Ter afinidade para trabalhar com os princípios agroecológicos, a produção 
orgânica e a economia solidária adotada pela ASSEMA; 
j) Ter comportamento ético pessoal e profissional, frente ao público 
acompanhado e as organizações parceiras da ASSEMA;    
l) Ter respeito a diversidade de gênero, étnica e racial. 
 
Condições de Trabalho: 

a) Contrato - Celetista por período de até 3 anos; 
b) Regime de trabalho - Dedicação exclusiva (40 horas semanais); 
c) Local de Trabalho – Municípios de Lago do Junco ou Lago da Pedra. 
 

 Processo de seleção:  

• Divulgação do Edital: 04/07/2016. 
• Recebimento de currículos comprovados: até 18/07/2016. 
• Divulgação do resultado até 22/07/2016 nos canais de comunicação institucionais 
(mural interno e/ou site, e/ou faceboock, e/ou email ) 
 
Disposições Gerais 

a) Os currículos deverão está devidamente comprovados (cópias de documentos  
pessoais, formação e experiências profissionais). Recomenda-se leitura atenta do 
edital antes de elaborar o currículo; 
b)Os currículos deverão ser enviados para o endereço gentedefibra@assema.org.br 
ou entregues no endereço da instituição localizado na Rua da Prainha, 551, São 
Benedito, CEP: 65725-000, Pedreiras/MA.  
d) A ASSEMA reserva-se o direito de não selecionar nenhum currículo para este 
edital, caso considere que estes não preenchem os requisitos mínimos necessários; 
Porém poderão compor o banco de currículos (reservas) para possíveis demandas, 
caso autorizado. 
 
 
 

Pedreiras – MA, 04 de julho de 2013. 
P/p Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA. 

 
 

 

 

 

Raimundo Ermino Neto 

Coord. Geral da ASSEMA. 
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