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TERMO DE REFERÊNCIA – PROCESSO DE SELEÇÃO 001/2016 
 
Em atendimento ao disposto no Convênio nº. 792344/2013, celebrado 
entre a Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra Livre e o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário torna-se pública a realização de 
processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal técnico, que 
ficarão vinculados ao projeto de qualificação da demanda de jovens rurais 
e técnicos para o acesso ao PNCF, seus novos normativos, potencializando 
a linha Nossa Primeira Terra.  

 

                                  ENTIDADE CONTRATANTE                               .   
 

ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE CAMPONESA NORDESTINA - TERRA LIVRE 
(AJCN-TL) inscrita no CNPJ: 09.423.270/0001, situada a rua Professor 
Evaldo Altino, nº 481, Bairro do Cordeiro, CEP: 50.721-180, Recife, 
Pernambuco, tem como objetivos: Promover seminários, palestras, 
debates, oficinas, cursos formais e não formais e demais eventos 
educativos; promover eventos artísticos, lúdicos e culturais; pleitear o 
alcance de recursos financeiros e humanos visando a organização da 
juventude camponesa sua melhoria de vida; firmar convênios, contratos, 
acordos, parcerias etc. 
 

                                            I - DO OBJETO                                              I   
 
O presente termo de referência tem como objeto a seleção para 
contratação imediata de 4 quatro profissionais qualificados de nível médio 
(Mobilizador Estadual) nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Espírito 
Santo e Minas Gerais, para prestação de serviços por horas técnicas de 
visita e mobilização nos estados, visando atender a meta 2 do referido 
convênio cujo o objetivo é: Mobilizar jovens, mulheres e agricultores para 
conhecer o Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF), através de 
visitas de mobilização, identificando e encaminhando os potenciais 
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beneficiários para o seu cadastro junto ao Programa Nacional do Crédito 
Fundiário (PNCF). 
 
Os requisitos e número de vagas por estado estão definidos conforme 
tabela abaixo:   
 
        

Função Requisitos Nº de vagas 

Mobilizador Estadual 

a) Nível médio completo; 
 

b) Experiência com 
trabalho com 
camponeses e ou 
Juventude Rural; 
 

c) Conhecimento do 
Programa Nacional de 
Crédito Fundiário; 
 

d) Facilidade de trabalho 
em equipe;  

 
e)  Facilidade de 

comunicação oral e 
escrita; 

 
01 vaga para o estado da 
Paraíba (PB) 
 

 
01 vagas para o estado de 
Pernambuco (PE) 
 

 
01 vaga para estado do 
Espírito Santo (ES) 
 
 

 
01 vaga para o estado de 
Minas Gerais (MG) 

 
O candidato deverá residir no Estado para o qual se candidatou ou possuir 
possibilidade de mudar para lá às próprias expensas. Os profissionais 
deverão ainda ter disponibilidade para viajar pelo interior do estado para 
o qual se candidatar, e quando necessário realizar viagens nacionais. 
Além disso, os profissionais deverão possuir carteira de habilitação B ou 
superior.  
Os municípios onde serão realizadas as visitas técnicas serão definidos de 
acordo com a identificação da demanda potencial da juventude rural, em 
cada estado, para acesso ao PNCF sobretudo a linha Nossa Primeira Terra.    
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                       II - JUSTIFICATIVA DAS CONTRATAÇÕES                     E 

 
As referidas contratações visam cumprir as metas do convênio Nº 
792344/2013, conforme consta no Projeto Básico e Plano de Trabalho 
quem acompanham o termo do convênio supracitado. 
 

                         III – ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES                     S                                                                          
 
O profissional de nível médio selecionado para o cargo de Mobilizador 
Estadual será responsável pela execução das seguintes atividades: 
 
- Realizar, junto aos jovens rurais, visitas técnicas, de mobilização e 
divulgação do Programa Nacional de Crédito Fundiário, com duração de 4 
horas cada; 
- Identificar e encaminhar potenciais beneficiários do PNCF, para a 
qualificação e cadastramento junto as entidades da Rede de Apoio do 
programa; 
- Elaborar e manter organizado relatórios, listas de presença e registro 
fotográfico das visitas técnicas; 
-  Participar e mobilizar os jovens para os seminários estaduais, reuniões 
de coordenação, intercâmbios e seminário nacional; 
- Contribuir na organização das atividades coletivas do Convênio 
MDA/AJCN-TL Nº 792344/2013 
    
 

                            IV – PROCESSO DE SELEÇÃO                                                                                           
 
4.1 – Os candidatos interessados em participar da presente seleção 
deverão encaminhar os seguintes documentos:  
     

a) Curriculum Vitae contendo as experiências profissionais, 
relacionadas com as atividades a serem desenvolvidas, conforme 
item III, acompanhado das comprovações das experiências 
apresentadas; 
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b) A comprovação das experiências exigidas poderão ser feitas por 
meio de carteira de trabalho, contratos, atestados ou declarações 
das entidades ou instituições contratantes e/ou promotores dos 
eventos ou atividades:  
 

1. Identificação do contratante ou promotor; 
2. Período; 
3. Descrição das atividades desempenhadas.  

 
b) cópia do diploma e demais cursos segundo a titularidade declarada no 
currículo;  
c) cópia da carteira de identidade e CPF;  
d) ficha de inscrição – Anexo I  
   
4.2 – A seleção dos candidatos compete a Comissão de julgamento e 
Cadastro da Associação da Juventude Camponesa Nordestina - Terra Livre. 
    
4.3 – A comissão analisará o currículo e os documentos comprovando a 
formação e a experiência do candidato, e pontuará considerando:  
 

Titulação Pontos Máximo 

Certificado de conclusão de nível médio ou 
Histórico Escolar. 

40 40 pontos 

Participação, podendo ser como ouvinte, em 
congressos, seminários, palestras ou outros 
eventos nos últimos 05 anos, referentes aos 
temas: Juventude Rural/ Agricultura familiar. 

05 por 
participação 

20 pontos 

Declaração ou atestado de participação em 
seminários, oficinasou outros eventos referente 
ao tema: Programa Nacional de Crédito 
Fundiário. 

10 por evento 20 pontos 

mailto:ass.maeterra@gmail.com


 
CNPJ: 09.423.270/0001-80 

Rua Professor Evaldo Altino, 481, Cordeiro - CEP: 50.721-180- Recife - PE 
E-mail: ass.maeterra@gmail.com 

Telefone: (81) 31270997 
 

Participação como ministrante/facilidador(a) 
em Cursos de Formação ou outras atividades 
relacionadas aos Temas Juventude e Juventude 
Rural. 

05 por 
participação 

10 pontos 

Declarações e ou atestados de experiência com 
trabalho com juventude rural e ou camponeses 

05 por ano de 
experiência 

10 pontos 

 
4.4.  O currículo e as cópias dos documentos exigidos deverão ser 
enviados pelo correio entre os dias 15 e 30 de setembro 2016, (data 
limite da postagem 30/09/2016), diretamente na sede administrativa da 
contratante: Rua Professor Evaldo Altino, nº 481, Bairro do Cordeiro, CEP: 
50.721-180, Recife - Pernambuco ou no endereço eletrônico: 
ass.maeterra@gmail.com até às 23:59 do dia 30 de setembro 2016 com a 
seguinte descrição no campo assunto: Cotação 001/2016 – (estado para 
qual está se candidatando)  e nome completo do candidato. 
    
4.5. Faz parte deste Termo de Referência o Anexo I.  
 
4.6. Somente serão homologadas as inscrições que atenderem à 
documentação exigida neste Edital.  
 
4.7. Para as inscrições não homologadas em função da ausência da 
documentação exigida ou pelo não cumprimento deste Edital, não caberá 
recurso. 
  
4.8. A equipe responsável pela seleção não se responsabilizará por 
inscrições não recebidas em decorrência de extravios, eventuais 
problemas técnicos e/ou erros de preenchimentos da ficha de inscrição.  
 
4.9.  O candidato que não preencher as exigências deste edital será 
automaticamente eliminado.   
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                                               V – PRAZOS                                               S 

 
Atividade Data 

Publicação do edital 15 de setembro de 2016 

Inscrições 15 a 30 de setembro de 2016 

Divulgação do resultado da seleção nos sitios: 
www.convenios.gov.br e www.pjrbrasil.org 

 03 de outubro de 2016 

Prazo para Recurso 04 a 05 de outubro de 2016 

 
5.1. As datas previstas neste edital poderão ser alteradas e serão 
divulgadas com antecedência em edital específico: www.convenios.gov.br 
e www.pjrbrasil.org 
 
 

                                          VI – PAGAMENTO                                       S 

 
6.1. Os contratados serão remunerados na forma de pagamento de horas 
técnicas trabalhadas e receberão diárias para custear as despesas com 
alimentação e deslocamento nas atividades. 
 
6.2. Forma de pagamento: Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA).  
 
6.3. O pagamento será realizado mediante entrega e aprovação dos 
relatórios de visita técnica. 
 
6.4. No ato do pagamento haverá Retenção de INSS, IRRF e de ISS (quando 
cabível) 
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6.5. O número máximo de horas técnicas a serem contratadas por 
Mobilizador Estadual, será de até 400 horas de acordo com os valores 
descritos abaixo: 
 
 

FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA 

PREVISTA 
VALOR POR HORA 

TÉCNICA 

Mobilizador Estadual 
PB 

Até 400 horas técnicas R$ 40,00 

Mobilizador Estadual 
PE 

Até 400 horas técnicas R$ 40,00 

Mobilizador Estadual 
ES 

Até 400 horas técnicas R$ 40,00 

Mobilizador Estadual 
MG 

Até 400 horas técnicas R$ 40,00 

 
 

                            VII – RECURSOS FINANCEIROS                               S 

 
7.1. Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão 
a conta do referido convênio, sendo dividido em duas etapas de acordo 
com a execução dos itens 2.1 e 2.2 da meta 2 do plano de trabalho.  
 
7.2. A execução das visitas técnicas referentes ao item 2.2, só serão 
executadas mediante a liberação, pelo MDA, da 2º parcela dos recursos 
previstos no referido convênio.  
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                              VIII – DA CONTRATAÇÃO                                         S 

 
8.1 – Após o resultado final da seleção, a AJCN-TL convocará os 
selecionados por ordem de classificação e deverão apresentar os 
seguintes documentos:  
 

a) Cópia autenticada do RG e CPF;  
b) Dados Bancários: Nome e número do Banco- Agencia e número da 

Conta Corrente em nome do Selecionado;  
 
8.2 – Os contratos terão como data final da vigência o dia 30 de dezembro 
de 2016, podendo ser aditivados em até seis meses de acordo com as 
possíveis prorrogações do referido convênio; 
 
8.3 – A rescisão dos contratos poderá ser realizada a qualquer momento 
pela contratante, sem nenhum ônus ou indenizações, quando for 
constatado os seguintes motivos: 
 
a) descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato para realização 
das atividades previstas no item III; 
b) não participação, quando convocado, nos eventos e reuniões previstos 
no convênio; 
c)  descumprimento dos prazos de entrega dos relatórios, listas de 
presença, registro fotográficos e demais documentos necessários para a 
execução plena e de qualidade das atividades previstas no item III;  
d) O encerramento do convênio por parte do contratante ou concedente. 
 

                                      IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS                        S 

 
9.1. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os resultados 
e demais publicações referentes a este Termo de Referência. 
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9.2. As informações referentes a este processo seletivo serão divulgadas 
nos sitios: www.convenios.gov.br e www.pjrbrasil.org 
 
9.3. As dúvidas e os recursos decorrentes deste edital deverão ser 
direcionados à Comissão de Licitações e Cadastros, no endereço 
administrativo da Associação da Juventude Camponesa Nordestina - Terra 
Livre: Rua Professor Evaldo Altino, nº 481, Bairro do Cordeiro, CEP: 
50.721-180, Pernambuco e ou no endereço eletrônico: 
ass.maeterra@gmail.com 
 
 
Recife, 13 de setembro de 2016. 
 
 
 

_____________________________________ 
Daniela de Moraes Moura 

Presidente AJCN-TL 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
DADOS PESSOAIS (PRENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)  
 
NOME COMPLETO: _______________________________________________________ 
 
CPF: _______________________________ RG: ________________________________  
 
DATA NASCIMENTO: ____/____/____ 
  
ENDEREÇO  
 
RUA: ______________________________________________Nº:_________________ 
 
MUNICIPIO__________________________________________CEP: _______________  
 
TELEFONE FIXO: ___________________CELULAR 1: ___________________________ 
 
CELULAR 2: ______________________________ 
 
E-MAIL: 
____________________________________________________________________    
 
 

Eu, ___________________________________________________________ me 

candidato ao processo de seleção para a função 

de_____________________________________________ no estado de 

___________________________.  

 
 
Data: ____/____/____ 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato (a) 
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