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CE NTRAL ÚNICA DOS  TRABALHADORES

FFeeddeerraaççããoo  ddooss  TTrraabbaallhhaaddoorreess  nnaa  AAggrriiccuullttuurraa  FFaammiilliiaarr  ddoo  EEssttaaddoo  ddaa  BBaahhiiaa  

FFEETTRRAAFF//BBAAHHIIAA//CCUUTT  

““AAggrriiccuullttuurraa  FFaammiilliiaarr,,  aass  mmããooss  qquuee  aalliimmeennttaamm  aa  NNaaççããoo””..  

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no Estado da Bahia – FETRAF/BA é uma organização sindical 

que trabalha para a construção de uma nova prática organizativa para a agricultura familiar na Bahia, tem como 

exigência imediata à experimentação de práticas organizativas, produtivas e de comercialização que sensibilizem e 

incorporem os/as jovens do meio rural nos seus sindicatos, assim como a elaboração de propostas de 

profissionalização da agricultura familiar. 

Para compor sua equipe adiministrativo-financeira a FETRAF/BA, informa que está aberta as inscrições para o processo 

seletivo de um(a) profissional na função de secretário(a). 

 

1. PERFIL E REQUISITO DO(A) CANDIDATO(A): 

- Nível médio ou superior (preferencialmente de secretariado); 

- Experiência mínima de 01 (um) anos em rotinas da área de secretaria; 

- Capacidade de sistematizar (elaboração de textos, ofícios, organização de arquivo, etc.); 

- Domínio de informática – Word, Excel, PowerPoint e ferramentas de internet; 

- Capacidade de trabalhar em equipe; 

- Possuir dinamismo, criatividade, iniciativa, boa comunicação oral/escrita. 

 

2. CONDIÇÕES DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

A/o profissional selecionado(a) terá regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e o selecionado(a) deverá 

ter disponibilidade para viagens.  

O trabalho será desenvolvido no escritório sede em Salvador/BA. 

 

3. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

- A inscrição se dará por meio de envio de curriculum vitae e uma carta de intenções. A carta deverá apresentar as 

razões que o(a) levam a concorrer este processo de seleção e a indicação de sua pretensão salarial. 

O curriculum vitae e a carta de intenções deverão ser encaminhados para FETRAF/BA através do endereço 

eletrônico fetrafba@fetrafba.org.br / fetrafba@yahoo.com.br, até o dia 14 de maio de 2013. 

A entrevista com os(as) candidatos(as) selecionados(as) será realizada no dia 17 de maio de 2013 na sede da 

FETRAF/BA - Rua José Chalub Bastos, 03, Pituaçu – próximo a Polícia Ambiental. 

A FETRAF/BA reservar-se ao direito de não selecionar nenhum(a) dos(as) candidatos(as) participantes caso venha 

a considerar que os(as) mesmos(as)  não atendem as condições estabelecidas. 

 

4. INÍCIO DO TRABALHO 

O/a candidato(a) selecionado(a) deverá iniciar seu trabalho a partir do dia 27 de maio de 2013. 

 

5. INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 

Com Gabriela Correa/Ana Cláudia Carvalho/Guilherme Lima pelos telefones: 71 3328 2686 / 3232 6194 no horário 

das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. 

 

Salvador/BA, 09 de maio de 2013. 
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