CÁRITAS BRASILEIRA
REGIONAL NORDESTE II

EDITAL DE SELEÇÃO 002/2016
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA
ATUAR COMO RECEPCIONISTA
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, organismo da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil), torna pública a realização do PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação temporária 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. 002/2016)
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 lança Edital para contratação, em
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, da seguinte vaga: RECEPCIONISTA
que irá trabalhar diretamente em caráter temporário, no escritório regional.
2 – AlGUMAS ATRIBUIÇÕES A SEREM EXECUTADAS
 Manter a recepção organizada e prestar o atendimento necessário aos
públicos interno e externo;
 Auxiliar na organização e execução de eventos;
 Participar das atividades gerais promovidas pela Cáritas Brasileira,
Conselho Regional e outros setores;
 Disponibilidade para viagens e reuniões nos finais de semana.
3 – REQUISITOS MÍNIMOS
 Identificação com a missão da instituição;
 Experiência anterior em cargo de recepcionista ou similar;
 Conclusão do ensino médio ou de curso de recepcionista;
 Amplos conhecimentos de informática.
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, por 5 (cinco) meses.
 Contratação por CLT. Quarenta e quatro (44) horas semanais;
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7 – PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS:
 Recepção de currículos até o dia 1º de maio 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 erika@caritasne2.org,br ou entregar na
recepção da sede da Cáritas Brasileira NE2 – Rua Monte Castelo, 176 –
Boa Vista – Recife/PE.
 Entrevistas com pré-selecionados: dia 04 de Maio de 2016.
 Resultados: até 06 de Maio de 2016.
 Início dos trabalhos: 09 de Maio de 2016.

