
 

 

 

 

Processo seletivo de chamamento 

Projeto SENDAS dentro do projeto estratégias de conservação, restauração e manejo para a biodiversidade da 
Caatinga, Pampa e Pantanal- GEF TERRESTRE  

 

 

Contratação temporária DE TRABALHADOR RURAL 

 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas – FADENOR, torna pública a 

abertura de inscrições no Processo de Chamamento para concorrência a 9 (nove) vagas para trabalhadores rurais 

para o ”Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para a Biodiversidade da Caatinga, 

Pampa e Pantanal- GEF Terrestre. ” 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente processo visa selecionar 9 (nove) trabalhadores rurais para desenvolver atividades relativas ao plantio 

de mudas florestais, visando a recuperação de áreas degradadas dentro do Parque Caminho dos Gerais. 

 

2. DURAÇÃO E VALOR DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

Aos candidatos selecionados será oferecida uma remuneração mensal no valor de um salário mínimo vigente à época 

e a assinatura na CTPS, mais ajuda de custo para transporte. 

  

O contrato terá duração de 04 (quatro) meses. 

 

3. REQUISITOS DO CANDIDATO (A) 

 

a) Maior de 18 (dezoito) anos; 

b) Ensino fundamental completo; 

c) Possuir CTPS; 

d) Residir nos entornos do parque; 

 

5. ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO(A) CANDIDATO (A) 

 

Os candidatos selecionados deverão: 

 

a) Realizar o processo inerente ao plantio de mudas florestais em áreas degradadas do Parque Estadual 

Caminho dos Gerais. 

 

6. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via on-line pelo e-mail 

projeto.sendas@fadenor.com.br até o dia 31 de Outubro de 2021 acompanhadas de anexo com o currículo 

do candidato. 

 

Serão aceitas somente as inscrições que apresentarem toda documentação exigida nesse chamamento. 

 

7. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REGISTRO 

 

Os candidatos selecionados deverão comparecer no local a ser indicado pela organizadora para a entrega da 

documentação listada abaixo e a realização do exame admissional deve ser feito no local determinado pela 

organizadora, sob pena de desclassificação. 
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Processo seletivo de chamamento 

Projeto SENDAS dentro do projeto estratégias de conservação, restauração e manejo para a biodiversidade da 
Caatinga, Pampa e Pantanal- GEF TERRESTRE  

DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO CLT 

 

a) Xerox dos documentos pessoais (CPF, RG, Título de Eleitor, Reservista, Certidão de Nascimento ou 

Casamento); 

b) Xerox comprovante de endereço; 

c) Xerox da certidão de nascimento dos filhos menores, cartão de vacinação (menores de 5 anos) ou comprovante 

escolar (7 a 14 anos); 

d) Xerox cartão PIS; 

e) Comprovante de escolaridade; 

f) 01 (uma) foto 3x4; 

g) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A contratação será efetivada somente com a apresentação de TODOS os documentos e após a realização do exame 

admissional. 

 

Nenhum funcionário poderá iniciar suas atividades sem sua contratação efetivada e exame admissional realizado. Ao 

inscrever-se no processo seletivo, o(a) candidato(a) reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Chamamento. 

 

Os atendimentos e esclarecimentos serão feitos exclusivamente pelo e-mail jorge.farinha@fadenor.com.br. 

 

É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento dos procedimentos e de eventuais avisos oficiais 

realizados que sejam complementares ao presente chamamento. 

 

9. CALENDÁRIO 

 

As fases relativas ao presente chamamento obdecerão, tanto quanto possível, ao seguinte calendário/cronograma: 

- 14/10/2021 a 24/10/2021- Divulgação do chamamento;  

- 25/10/2021 a 31/10/2021- Período de inscrição; 

- 05/11/2021- Divulgação do resultado final.  

 

 

Montes Claros, 13 de Outubro de 2021. 

 

 

 

Tatiane Martins Silva 

Diretor Administrativo e Financeiro da FADENOR 

 

 

 

Luiz Henrique Arimura Figueiredo 

Coordenador do Projeto Sendas 
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