
 
 

PROCESSO SELETIVO 2019 – PREENCHIMENTO DE VAGAS 
Ref.: Projeto “Plantar” – Contrato BNDES nº 17.2.0731.1 

Realização: Centro de Estudos Rioterra 
 

Porto Velho,05 de Junho de 2019.  
 
1 -OBJETIVO: 
 
Contratação de profissional, sob o regime celetista, 44 horas semanais. 
Área de atuação: Machadinho do Oeste com abrangência dos trabalhos nos municípios de: Itapuã do 
Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Machadinho do Oeste, Ariquemes, Jaru, Outro Preto, Castanheiras, Ji-
Paraná, Presidente Medici, Novo Horizonte do Oeste e Rolim de Moura, Porto Velho no estado de 
Rondônia 
 
Cargo Municípios de lotação: Remuneração * 
01 vaga: Extensionista Rural 
(ensino técnico ou superior em 
áreas afins) 

Machadinho do Oeste Até R$ 2.331,00 

 
*Remuneração: valor compreende o salário base, gratificação, adicionais e outros proventos, conforme 
enquadramento funcional e avaliação curricular, conforme estipulado pelo empregador e após contrato de 
experiência. 
 
2 - PERFIL PROFISSIONAL: 
 
a) Formação (técnico) em agrárias, agroecologia ou agronomia e afins.  
b) Preferencialmente experiência como agente de desenvolvimento na área de extensão rural e assistência 
técnica;   
c) Experiência com associativismo/cooperativismo e organização social de famílias da área rural;   
d) Experiência com trabalhos com práticas agroecológicas;  
e) Experiência em desenvolvimento trabalhos de apoio e fortalecimento de cadeias produtivas e acesso a 
mercado; 
f) Disponibilidade para viagens e mudança; 
g) Possuir habitação AB;  
h) Domínio em pacote office e internet; 
i) Desenvolvimento de relatórios; 
j) Ser comunicativo, ter boa relação em trabalhos de equipe, conhecer a região de alocação para trabalho. 
Habilidade para planejamento participativo, ser proativo, capacidade de análise e síntese, capacidade de 
liderança, ser animador, articulador, conciliador e incentivador, transmitir segurança e firmeza, trabalhar 
com as oportunidades e recursos disponíveis, explorar potenciais locais e utilizar recursos disponíveis de 
forma positiva. 
 
3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO: 
Currículo Profissional 
Comprovante de experiência  
Cópia da CNH 
 
4 - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 
 
Os documentos constantes no item 3, deste Termo de Referência, deverão ser remetidos através do e-
mail:  administrativo@rioterra.org.br, com identificação no campo “assunto” do e-mail, o nome da 
vaga (cargo) conforme identificado no item 1 deste documento. O prazo para envio será até o dia 
09/06/2019 com data para entrevistas 12/06/2019 conforme agendamento do setor de RH. 
 
5 - FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

1- Recebimento currículos 
2- Análise curricular  
3- Entrevista  
4- Contratação 
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