PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROJETO GUARDIÕES DA CAATINGA
REGULAMENTO
A Mineração Vale Verde (MVV) e o Instituto SOS Caatinga (SOS CAATINGA) tornam
públicos os critérios de seleção para o projeto Guardiões da Caatinga, uma parceria
dessas instituições com a prefeitura do município de Craíbas, na região do Agreste
Alagoano. A participação no processo implica no conhecimento e na total aceitação das
instruções e condições estabelecidas neste edital.
O PROJETO
A iniciativa “Guardiões da Caatinga” tem o objetivo de promover a inclusão social de
pessoas da área de influência do Projeto Serrote, em especial de pessoas que residam
em comunidades próximas ao empreendimento, em sua área de influência direta (AID).
Isso será proporcionado por meio de uma formação em módulos, alternando teoria e
prática, visando ao desenvolvimento de competências de cidadania e meio ambiente
dos moradores em situação de risco social.
O projeto busca dar oportunidades a vinte e cinco (25) pessoas com baixo nível de
escolaridade, que tenham mais de trinta (30) anos e estejam fora do mercado de
trabalho, popularmente conhecido como “mateiros”.
1. DO CURSO DE FORMAÇÃO

1.1. A carga horária total da formação prevista no projeto é de cento e noventa e
duas (192) horas, totalizando doze (12) meses de formação.

1.2. As aulas serão ministradas em um (1) fim de semana por mês em um (1) sábado
e um (1) domingo consecutivos, com duração de oito (8) horas em cada um dos
dias – incluindo uma (1) hora de almoço e trinta (30) minutos de intervalo, sendo
15 (quinze) minutos pela manhã e 15 (quinze) à tarde.

1.3. As aulas serão realizadas em local a ser definido posteriormente, no município
de Craíbas/AL.

Al-486, S/N, Km 4 – Sítio Lagoa do Mel, Zona Rural, Craíbas/AL – CEP 57.320-000

1.4. Os alunos selecionados (ver abaixo a seção 5., “DO PROCESSO SELETIVO”)
receberão uma bolsa-auxílio relativa à diária por cada aula inteira de que
participarem, no valor de cinquenta reais (R$ 50,00), pagos como ajuda de custo
ao fim de cada aula, totalizando cem reais (R$ 100,00) por mês e mil e duzentos
reais (R$ 1.200,00) ao longo do curso.

1.5. Receberão o certificado de conclusão ao final do curso de formação os alunos
que tiverem participação mínima de 80% das atividades previstas.

1.6. Em caso de ausência justificada (falecimento de ente, requisição eleitoral,
dispensa médica etc.), o participante estará isento da falta ao curso. No entanto,
o aluno não fará jus à bolsa-auxílio de cinquenta reais (R$ 50,00) relativa à sua
diária de participação.

1.7. O conteúdo programático do curso é composto dos seguintes módulos:
•

Integração (16h)

•

Conhecendo o mundo das plantas (16h)

•

Reconhecendo as espécies (32h)

•

Coletando sementes e flores (32h)

•

Conhecimento básico da fauna de risco (32h)

•

Farmácia Viva (32h)

•

Meio ambiente e Ecoturismo (32h)

1.8. Após a conclusão do projeto, os formandos receberão um certificado com a
formação de guardião ambiental, que os habilitará a exercer a função de guias
ecoturísticos locais, auxiliares de meio ambiente, de viveiro e/ou em projetos
ambientais voltados à produção florestal, além de farmácia viva, fruticultura,
entre outras atividades.

2. DOS PRÉ-REQUISITOS
Para concorrer às vagas do projeto Guardiões da Caatinga o candidato deverá atender
aos seguintes requisitos:
•

Ter, no mínimo, trinta (30) anos completos em 01/01/2020.

•

Ter, no mínimo, o ensino fundamental I completo (1º ao 5º ano).
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•

Caso não tenha o ensino fundamental II completo (6º ao 9º ano), manifestar o
interesse de cursá-lo no decorrer do projeto, por meio do processo de Educação
de Jovens e Adultos (EJA) ou outro similar.

•

Poder demonstrar, na prática, já haver exercido em algum momento da vida
atividades em que o contato com a natureza foi necessário como: caça, pesca,
extração de madeira ou vegetal, agricultura familiar, criação de animais etc.
o

Nota: não será exigido registro, certidão ou comprovação de experiência
profissional.

3. DAS VAGAS
Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas para o projeto, distribuídas da seguinte forma:
•

Onze (11) vagas reservadas exclusivamente para moradores das 14 (quatorze)
comunidades pertencentes à área de Influência direta (AID) do empreendimento,
isto é: Baixa do Silva, Corredor, Cupira, Itapicuru, Lagoa da Cruz, Lagoa da
Cupira, Lagoa do Mel, Lagoa Torta, Mundo Novo, Pau Ferro, Pixilinga, Torrões,
Umbuzeiro e Uruçu.

•

Catorze (14) vagas para moradores do município de Craíbas (fora comunidades
mencionadas).

3.1. Caso haja uma ou mais vagas remanescentes entre as onze (11) ofertadas para
as comunidades da AID do empreendimento que não sejam preenchidas por
moradores dessas localidades, as vagas restantes serão oferecidas para
moradores do município de Craíbas, com base em sua classificação no
processo seletivo.

4. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para concorrer às vagas do projeto Guardiões da Caatinga deverão
ocorrer presencialmente e serão realizadas nas datas e locais indicados abaixo:
Data e horário: De 14/09 a 19/09/2020, de 8:00h às 17:00h
Locais para inscrição
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•

Secretaria de Educação de Craíbas – Rua 31 de Janeiro, 122 – Centro,
Craíbas/AL.

•

Escola Municipal Jose Aprígio da Silva – Sitio Pau Ferro – Craíbas/AL.

Documentos necessários para a inscrição
•

Original e cópia de documento de identificação oficial, com foto.

•

Original e cópia do cadastro de pessoa física (CPF).

•

Comprovantes de residência dos últimos três (3) meses, em nome do candidato
ou parente próximo (necessário comprovar parentesco através de documento ou
declaração).

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. Após a inscrição e apresentação dos documentos citados na seção 4. deste
edital, os candidatos passarão por um processo seletivo composto por duas
fases, a seguir.
•

1ª fase: Avaliação de conhecimentos práticos com o tema “Meio ambiente e
natureza”, de caráter classificatório, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha.

•

2ª fase: Entrevista, de caráter eliminatório, por uma banca formada por
representantes das instituições promotoras do projeto, para avaliar a experiência
dos candidatos já aprovados com atividades relacionadas à natureza, ao bioma
Caatinga, o que o levou a buscar o curso e seu conhecimento em relação às
atividades de campo, tais como caça, pesca, extração vegetal ou de madeira,
agricultura, criação de animais etc.

5.2. A confirmação das inscrições para as provas da 1ª fase e o local de realização
dos testes serão divulgados no dia 23/09/2020, a partir das 14:00h.
5.3. As provas da 1ª fase serão realizadas no dia 26/09/2020, das 8:00h às 10:00h.
5.4. O resultado da 1ª fase será divulgado no dia 30/09/2020, a partir das 14:00h,
nos locais abaixo:
•

Secretaria de Educação de Craíbas – Rua 31 de Janeiro, 122 – Centro,
Craíbas/AL.

•

Escola Municipal Jose Aprígio da Silva – Sitio Pau Ferro – Craíbas/AL.

5.4.1. O resultado da 1ª fase também estará disponível no site da Mineração
Vale Verde (www.vale-verde.com) e na sede da Prefeitura de Craíbas.
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5.5. Serão entrevistados os 40 (quarenta) candidatos com melhor classificação na
avaliação de múltipla escolha. Havendo empate, será chamado o candidato de
maior idade.
5.6. As entrevistas da 2ª fase deverão ocorrer, a princípio, nos dias 03 e 04/10/2020,
a partir das 8:00h às 17:00h, no seguinte local:
•

Escola Municipal Jose Aprígio da Silva – Sitio Pau Ferro – Craíbas/AL.

5.7. Os vinte e cinco (25) candidatos mais bem avaliados na entrevista realizada
serão selecionados.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. A lista com os nomes dos vinte e cinco (25) candidatos selecionados para o
projeto será divulgada no dia 07/10/2020, a partir das 14:00h, nos locais abaixo:
•

Secretaria de Educação de Craíbas – Rua 31 de Janeiro, 122 – Centro,
Craíbas/AL.

•

Escola Municipal Jose Aprígio da Silva – Sitio Pau Ferro – Craíbas/AL.

6.2. A lista dos aprovados também estará disponível no site da Mineração Vale
Verde (www.vale-verde.com) e na sede da Prefeitura de Craíbas.
6.3. Os candidatos classificados e selecionados, quando convocados para inscrição,
deverão comparecer à Secretaria de Educação de Craíbas, localizada à Rua 31
de Janeiro, 122 – Centro, em Craíbas/AL, para realizar sua matrícula no dia
13/10/2020, de 8:00h às 17:00h, apresentando a seguinte documentação:
•

Original e cópia de documento de identificação oficial, com foto.

•

Original e cópia do cadastro de pessoa física (CPF).

•

Comprovantes de residência dos últimos três (3) meses, em nome do
candidato ou parente próximo (necessário comprovar parentesco
através de documento ou declaração).

•

Comprovante de escolaridade mínima exigida.

7. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO

7.1. Será automaticamente eliminado do projeto a qualquer momento, mesmo após
a divulgação do resultado do processo seletivo ou do início das aulas, o
candidato que:
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•

Prestar declarações, informações inexatas e/ou apresentar documentos falsos,
ainda que verificados posteriormente à divulgação do resultado do processo e
que as aulas já tenham iniciado.

•

Não preencher os pré-requisitos previstos no item 2. (dois) deste edital.

•

Não comparecer em qualquer um dos endereços nos prazos e horários previstos
neste edital, em todos os seus itens.

8. CRONOGRAMA
Atividade

Data

Horário

Inscrições

14 a 19/09/2020

De 8h às 17h

Confirmação das inscrições

23/09/2020

A partir das 14h

Provas (1ª fase)

26/09/2020

De 8h às 10h

Resultado da 1ª fase

30/09/2020

A partir das 14h

Entrevistas (2ª fase) – 40 candidatos

03 e 04/10/2020

De 8h às 17h

Divulgação dos aprovados

07/10/2020

A partir das 14h

Matrícula dos aprovados

13/10/2020

De 8h às 17h

Início das aulas (previsão)

07/11/2020

A partir das 8h

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A MVV e o SOS CAATINGA buscarão manter todos os candidatos informados
sobre o processo, disponibilizando regularmente todas as informações em seu
site e suas redes sociais, bem como os meios de comunicação. No entanto, é
responsabilidade exclusiva de cada candidato, a partir de sua inscrição no
projeto, buscar todas as informações necessárias e relativas à sua participação
em todas as etapas do processo seletivo.
9.2. Não caberá recurso, de qualquer natureza, quanto aos resultados oficiais deste
processo seletivo, em qualquer uma de suas etapas.
9.3. Não poderão participar do projeto parentes de primeiro e segundo grau das
organizações realizadoras e parceiras do projeto bem como parentes próximos
dos representantes destas instituições que participem da banca avaliadora dos
candidatos do projeto.
9.4. A participação no processo seletivo a que se refere este edital não constitui
qualquer vínculo empregatício com a MVV, com o SOS CAATINGA ou com os
entes públicos que são parceiros do projeto.
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9.5. O processo seletivo do qual trata este edital tem validade de seis (6) meses.
9.6. Os horários definidos neste edital e seus eventuais aditamentos, bem como as
comunicações e convocações dele decorrentes, sempre terão como referência
o horário do estado de Alagoas.

Craíbas, 14 de setembro de 2020.

Mineração Vale Verde do Brasil Ltda.

Instituto SOS Caatinga
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