CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORDESTE II

EDITAL DE SELEÇÃO 001/2016
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA
ATUAR COMO SUPERVISOR TÉCNICO JUNIOR DO PROJETO
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste II, organismo da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), torna pública a realização do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação de profissional. Para todos os
efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste instrumento é
requisito essencial para participação em quaisquer das etapas do processo
seletivo.
1 – DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO (Nº. 001/2016)
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste II lança Edital para contratação, em
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, da seguinte vaga: SUPERVISOR
TÉCNICO JUNIOR, que irá acompanhar as atividades do Projeto Reciclagem
de Óleo de Cozinha Usado, executado diretamente pelo escritório regional.
2 – DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES
Apoiar a coordenação geral do projeto e atuar diretamente em atividades
relativas à organização da coleta de óleo de cozinha usado e na gestão dos
procedimentos operativos relacionados à produção e comercialização dos
produtos do projeto.
3 - ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE COMPETÊNCIA (breve resumo)
 Organizar, coordenar e supervisionar a equipe de operários da fábrica
de biodiesel das cooperativas para que desenvolvam suas atribuições
de maneira adequada e eficiente;
 Garantir o desenvolvimento do processo de produção dos produtos
dentro dos prazos e normas estabelecidas;
 Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das
máquinas, equipamentos e seus implementos e, após executados,
efetuar os testes necessários;
 Registrar, segundo normas dos fabricantes, dados e informações sobre
os equipamentos, como: consumo de combustível, manutenção,
consertos e outras ocorrências;
 Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;
 Supervisionar e registrar as quantidades de insumos utilizados na
produção de biodiesel, sabão e outros produtos do projeto;
 Supervisionar e registrar diariamente as quantidades de produção de
biodiesel e outros produtos do projeto;
 Supervisionar e registrar as quantidades exatas da entrega e venda de
biodiesel com a documentação pertinente para cobrança por parte do
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financeiro da Cooperativa Pro - Recife (acompanhado pelo financeiro da
Cáritas NE II);
Manter os contatos com fornecedores de óleo de cozinha e coordenar o
recolhimento nos dias e quantidades programadas;
Responsável por supervisionar, registrar e resguardar as quantidades e
qualidade do óleo de cozinha coletado;
Encaminhar as solicitações de pagamentos a fornecedores de insumos e
outros procedimentos de tramitação administrativa;
Elaborar relatórios periódicos da gestão do projeto de maneira geral e
segundo requerimentos;
Atuar, na qualidade de orientador e facilitador dos processos de
produção, com a miniusina e outros equipamentos.

4 – REQUISITOS MÍNIMOS
 Conclusão do ensino médio ou de curso de educação profissional de
ensino médio;
 Preferencialmente, estudos em área técnica de nível médio ou superior;
 Preferencialmente, experiência anterior em cargo similar;
 Amplos conhecimentos de informática;
 Carteira de habilitação: motocicleta e carro.
5 – HABILIDADES RECOMENDADAS
 Boa comunicação oral;
 Ser comunicativo (a) e manter boas relações interpessoais;
 Ter flexibilidade para trabalhar no modelo de Gestão Participativa;
 Sensibilidade e entendimento das questões sociais;
 Facilidade de organização e planejamento;
 Proatividade;
 Iniciativa, habilidade e criatividade na resolução de problemas.
6 – DAS CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO
 Contrato por tempo determinado, inicialmente por 12 (doze) meses,
podendo ser renovado por igual período.
 Contratação por CLT. Quarenta e quatro (44) horas semanais;
7 – PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS:
 Recepção de currículos até o dia 31 de março de 2016, até 17h. O
candidato/a deverá enviar Currículo atualizado com carta de
apresentação, referências pessoais e pretensão salarial para o e-mail:
caritasne2@caritasne2.org.br e victorhugoc.balladares@yahoo.com.br
ou entregar na recepção da sede da Cáritas Brasileira NE2 – Rua Monte
Castelo, 176 – Boa Vista – Recife/PE.
 Entrevistas com pré-selecionados: dia 11 de abril de 2016.
 Resultados: até 13 de abril de 2016.
 Início dos trabalhos: 15 de abril de 2016.

