Edital 001.2016 - RETIFICAÇÃO
Processo Seletivo Melhor Técnica - n° 01/2016
Convênio n° 792170/2013 - MDA DPMRQ - SICONV Nº 73672/2013.
Programa de Organização Produtiva da Trabalhadora Rural
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio a Agricultura Familiar – Rede Terra,
inscrito no CNPJ 02.897.670.00001/88, retifica o Edital 001/2016 – Processo Seletivo
Melhor Técnica - n° 01/2016, em virtude de inconsistência de datas divulgados no Edital
01/2016, nos itens inscrições, prazos, procedimentos e cronograma processo de
seleção retificamos o presente Edital, passando a ter validade o cronograma de
inscrições abaixo especificado conforme também divulgação eletrônica pelo Portal dos
Convênios.

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL
POR TEMPO DETERMINADO
Item 2. DAS INSCRIÇES
2.1 As inscrições para o processo seletivo encontrar-se-ão abertas no período de 28 de
abril de 2016 até 16 de maio de 2016.
2.2 As inscrições poderão ser feitas via e-mail ou diretamente na sede da entidade, no
endereço fornecido no preambulo do certame.
2.2.1 Das inscrições via endereço eletrônico
2.2.1.1. As inscrições devem ser feitas através do envio de e-mail para o endereço
eletrônico redeterra@redeterra.org.br, até às 23h59min do dia 16 de maio de 2016.
2.2.2.1. As inscrições realizadas diretamente na sede da entidade, poderão ser feitas
até as 17h do dia 16 de maio de 2016, mediante a entrega de envelope lacrado,
acompanhado da documentação pertinente através de protocolo de recebimento da
entidade.

Item 4. DOS PRAZOS
O processo seletivo reger-se-á conforme prazos constantes na tabela abaixo:
Período

Etapa

28 de abril à 16 de maio de 2016
17 de maio de 2016
17 de maio de 2016

Inscrições
Análise dos currículos
Publicação do resultado das fases I e II e convocação
para a fase III – Entrevistas, caso haja necessidade.
Realização da fase III – entrevistas
Publicação do resultado definitivo de classificação final

18 de maio de 2016
19 de maio de 2016

Item 6. PROCEDIMENTOS E CRONOGRAMA PROCESSO DE SELEÇÃO
É opcional o envio da proposta e documentação via email: redeterra@redeterra.org.br
ou os documentos ainda poderão ser entregues no seguinte endereço: Sede do Instituto
Rede Terra – BR 040 – Km 95 – Bairro Juscelino Kubitschek – Fone: (61) 3612.2912 CEP 73.850-000 - Cristalina – GO, impreterivelmente até as 17h do dia 16 de maio de
2016. Caso seja necessário haverá uma pré-seleção e os candidatos/os selecionados
serão convidadas/os para uma entrevista.
Anexo I
Termo de Referência
7.2. Cronograma do Processo de Seleção:
28/04/2016 Lançamento do Edital.
16/05/2016 Prazo máximo para o recebimento dos documentos.
17/05/2016 Processo de análise pré-seleção
18/05/2016 Entrevista havendo necessidade.
19/05/2016 Resultado final do edital.
23/05/2016 Assinatura do contrato de prestação de serviços e início dos trabalhos.

Cristalina, 05 de maio de 2016

