EDITAL DE SELEÇÃO 002/2019
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO MODALIDADE SELEÇÃO
DE CURRÍCULO E ENTREVISTA – ABRIL DE 2019
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, organismo da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, no uso de suas atribuições legais torna público que, estão
abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de
pessoal.
I – DO OBJETIVO DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO 002/2019
Selecionar educador/a social para atuar junto ao PIAJ (Programa Infância,
Adolescência e Juventudes) no regional Nordeste II, com o objetivo de realizar o
serviço de assessoramento e acompanhamento junto aos adolescentes, jovens,
lideranças comunitárias e gestores/as escolares participantes do Projeto
Movimento Juvenil de Articulação Comunitária: Uma intervenção urbana
pela construção de uma cultura de paz na Zona Norte do Recife/PE, apoiado
pela Cáritas Alemã, nº P.233-009/2018 nos processos de formação, bem como
de promoção e defesa de direitos, fortalecimento dos Núcleos de Mediação de
Conflitos, construção e controle das políticas públicas no território de
abrangência do regional.
II – DA VAGA E BASE DE ATUAÇÃO
Educador/a Social – 1 vaga, com lotação no escritório do regional na Rua Monte
Castelo, 176, no bairro da Boa vista/Recife-PE.
III – DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO
1. Atuar na formação de adolescentes e juventudes atendidas e
acompanhadas pelo Projeto;
2. Assessorar, acompanhar, planejar, avaliar, sistematizar e articular
cotidianamente o processo de implementação do projeto à luz do
Programa Infância, Adolescência e Juventudes - PIAJ da Rede Cáritas
Brasileira.
3. Participar de ações referentes às atividades gerais com geração de
relatórios, planilhas de prestação de contas, organização de encontros e
formações.
4. Participar de Coletivos, Fóruns e Conselhos de Direitos, Comitês, dentre
outros espaços de construção e controle das políticas públicas, buscando
promover a articulação de Políticas Públicas de Crianças, Adolescentes e
Jovens.
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5. Participar das atividades da Rede Cáritas Local, Regional e Nacional,
quando necessário.
6. Participar de todos os planejamentos, reuniões, encontros e formações
referentes ao trabalho do projeto.
7. Participar de planejamentos, reuniões, encontros e formações e outros
eventos da Rede Cáritas Brasileira, quando necessário.
8. Colaborar com a organização, fortalecimento e sustentabilidade da Rede
Cáritas.

IV- REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO
a. Experiência com formação voltada para crianças, adolescentes e jovens;
b. Experiência com educação popular e processos participativos;
c. Experiência em trabalhos com foco na Justiça restaurativa e Mediação de
Conflitos;
d. Experiência de trabalho em organizações da sociedade civil;
e. Experiência de trabalho junto a grupos Pastorais;
f. Conhecimento sobre direitos humanos, direito da criança e do
adolescente, bem como sobre a legislação referente aos direitos da
juventude;
g. Conhecimento da realidade das crianças, adolescentes e jovens na região
Metropolitana do Recife;
h. Ter domínio de conceitos, instrumentais e ferramentas de planejamento
estratégico;
i. Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral;
j. Ter capacidade de trabalho em equipe e de aposta no diálogo social;
k. Ter habilidade em processos de articulação e mobilização social;
l. Ter capacidade de elaboração, sistematização e publicação de estudos,
relatórios e materiais formativos;
m. Domínio dos principais recursos da informática: Word, Excel, Power Point,
internet, entre outros;
n. Capacidade de planejar e coordenar eventos; solucionar problemas,
mediar conflitos e processos decisórios; iniciativa e dinamismo;
o. Disponibilidade para viagens;
p. Residir preferencialmente na cidade de lotação da vaga ou adjacências.

V - FORMAÇÃO EXIGIDA
- Nível Superior Completo em ciências humanas e sociais com preferência
para licenciaturas, pedagogia, serviço social ou ciência social; ou psicologia;
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VI – CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO
- Salário compatível com a função;
- Contratação por CLT – prazo determinado de 01 ano;
- Regime de trabalho de 40 horas semanais;
- Admissão imediata.
VII – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
- Currículo atualizado;
- Carta explicitando a motivação e os compromissos do candidato para
com a função;
- Declarações de Capacidade técnica emitidas por organizações de caráter
social e afins;
- Cópia de Diploma.
VIII – SELEÇÃO
- O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas:
a. Análise de currículo e da carta de motivação do/a candidato/a tendo
como referência função.
b. Entrevista para os/as candidatos/as pré-selecionados/as (a entrevista
será realizada na sede do escritório do regional nordeste 2).
IX – PRAZOS
- Publicação do Edital no sítio da Cáritas Brasileira (www.caritasne2.org.br)
e outras mídias: 18 de abril de 2019.
- Recepção de currículos: até 26/04/2018, às 23:59 horas por correio
eletrônico (horário local).
- Os currículos deverão ser enviados via correio eletrônico
(caritasne2@caritasne2.org.br) ou entregues pessoalmente no
seguinte endereço: (Rua Monte Castelo, 176 – Boa vista/Recife-PE,
CEP: 50.050-310, até o dia 26 de abril de 2019, às 17 horas (horário
local), em envelopes devidamente lacrados e com a seguinte
identificação: Cáritas Brasileira Regional Nordeste II – Edital de Seleção
002/2019.
- A carta explicitando a motivação e interesse pela vaga, de no máximo 2
páginas, escrita à mão deverá ser encaminhada junto ao currículo.
- A(s) Declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) ser anexada(s)
junto ao currículo até o prazo limite de recepção de currículos.
- Currículos recebidos após o dia e hora estipulados serão desconsiderados.
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- Divulgação do resultado da pré-seleção e convocatória para
entrevista: dia 29 de abril de 2019.
- Entrevista: dia 03 de maio de 2019;
- Resultado final: até dia 04 de maio de 2019 (divulgado no site);
- Admissão: 06 de maio de 2019.

Recife-PE, 18 de abril de 2019

Diác. Antônio Lisboa Leitão de Souza
SECRETÁRIO REGIONAL - CB-NORDESTE II
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