
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO  
 

OBJETIVO 
A Organização Não Governamental  Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins - APA-TO  está 
abrindo processo de seleção para a contratação de um(a) profissional com experiência em coordenação de 
processos de produção de unidade de beneficiamento comunitário para prestar serviço no entreposto de 
babaçu, na região do Bico do Papagaio,   Extremo Norte do Tocantins.  
 
Este serviço a ser contratado se enquadra nas ações previstas neste projeto, que tem por objetivo geral 
“Promover a organização de uma rede sócio produtiva dos(as) agricultores(as) familiares e quebradeiras de 
coco para a estruturação de circuitos curtos de comercialização dos produtos agroextrativistas, visando a 
melhoria da qualidade de vida através da geração de renda aliada a conservação da sociobiodiversidade 
dos biomas Amazônia e Cerrado da Região do Bico do Papagaio”,  no âmbito do projeto FAM 19/31, 
apoiado pelo PPP-ECOS/Fundo Amazônia. 
 
 
MODALIDADE 
Melhor currículo e experiência 
 
 
FORMAÇÃO  
Formação nível médio/técnico nas áreas de ciências agrárias, agroecológicas, agroindustriais, agropecuárias 
ou áreas afins com experiência comprovada mínima de 1 ano de atuação com organizações produtivas 
comunitárias. 
 
 
PERFIL DESEJADO 

 Bom desempenho no trabalho em equipe. 

 Disponibilidade para aprender. 

 Experiência em processos coletivos de produção comunitária. 

 Boa organização do trabalho. 

 Liderança e capacidade de coordenação de equipe. 

 Desejável carteira de habilitação categoria “A” e/ou “B”. 

 Comprometimento com causas socioambientais, de gênero e geração. 
 

 
ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 Elaborar e implementar, em conjunto com a equipe, o planejamento de produção de farinha de 
mesocarpo de coco babaçu. 

 Coordenar a equipe de produção. 

 Implementar controles de qualidade para o recebimento, processamento e composição de 
estoque. 

 Implementar controles de estoque físico de matéria prima e de produto acabado. 

 Implementar processos de manutenção de equipamentos e de utensílios da unidade de 
beneficiamento. 

 Alimentar sistemas de gestão com informação relacionadas a produção. 



 
 

 Dominar operação de equipamentos e processos de produção e orientar os demais membros da 
equipe. 

 

VIGÊNCIA DO TRABALHO:  A partir de setembro de 2022 
 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 
 
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços  
 
REMUNERAÇÃO: de acordo com a experiência 
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS 
A primeira etapa da seleção será realizada a partir da apresentação do curriculum vitae e a segunda será a 
entrevista presencial.  As informações prestadas nos documentos serão de inteira responsabilidade dos(as) 
candidatos(as), dispondo da comissão de seleção o direito de excluir do processo de seleção aquele que 
não atender os termos ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
 
Os(as) candidatos(as) deverão respeitar os seguintes prazos: 

 Recepção de currículos: de 30/08/2022 até 09/09/2022 

 Análise e seleção dos currículos: 10/09/2022 

 Comunicação do resultado da seleção do currículo: 12/09/2022 

 Entrevista com os(as) candidatos(as) selecionados: 15/09/2022 

 Comunicação do resultado final: 16/09/2022 

 Contratação imediata 
 
 
LOCAL DE ENTREGA DOS CURRÍCULOS 
O documento dos(as) candidatos(as) deverão ser entregues em envelopes lacrados diretamente na sede da 
APA-TO – Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins – APA-TO no endereço Rua João Heitor da 
Costa, 116  - Centro – Augustinópolis – TO   - CEP 77960-000 ou pelo e-mail: administrativo@apato.org.br. 
No envelope ou no assunto do e-mail deve ser especificado o nome “Edital de seleção -projeto FAM 
1931” 
Maiores informações pelo telefone (63) 3456-1407.  
 
 

 
Augustinópolis, 30 de agosto de 2022.  
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