EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 002/2017
CONTRATAÇÃO DE 01(UM) ASSESSOR/A NIVEL 1
A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com
fundamento na Lei (n.º 9.601, de 21 de janeiro de 1998) e seu Regulamento (Decreto n.0 2.490, de 04
de fevereiro de 1998), torna público que fará realizar Processo Seletivo Simplificado, para contratação,
por tempo determinado, de 01 Assessor Regional Nível 1.
1 - DAS INSCRIÇÕES
Para inscrever-se, o (a) candidato (a) deverá enviar currículo no período de 15 a 25 de novembro de
2017, para e-mail: caritasne3@caritas.org.br; no campo assunto identificar o cargo a que se
candidata. Ao inscrever-se, o (a) candidato (a) aceita de forma irrestrita as condições contidas neste
Edital, que constitui as normas que regem o Processo Seletivo, não podendo alegar desconhecimento.
O (a) candidato (a) que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou ainda, que não possa satisfazer
todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão
anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que o fato seja constatado posteriormente à
realização de qualquer uma das fases do processo seletivo.
2- FORMAÇÃO EXIGIDA
Formação superior em ciências humanas ou áreas afins.
3- AS EXIGÊNCIAS DO CARGO
 Conhecimento comprovado sobre o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e com
metodologias de educação popular voltada para o público infanto-juvenil;
 Experiência comprovada para mobilização social e incidência junto ao público infanto-juvenil;
 Perfil de coordenação junto a grupos de adolescentes e jovens;
 Ter experiência com projetos sociais;
 Ter experiência de trabalho com movimentos sociais, pastorais sociais e/ou organizações
populares e comunitárias em áreas rurais e/ou urbanas;
 Domínio da linguagem de computação e programas específicos voltados para a elaboração e
edição de textos; planilhas.
 Ter disponibilidade para viagens, inclusive finais de semana quando necessário;
 Preferencialmente possuir carteira nacional de habilitação (CNH) tipo B;
 Residência fixa em Salvador;
3 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO
 Organizar, desenvolver, coordenar e participar de processos formativos (encontros, oficinas e
intercâmbios e etc.) com adolescentes e jovens nos municípios do estado da Bahia e Sergipe;
 Orientar os jovens mobilizadores locais nos seus processos de formação e incidência política;

 Elaboração de projetos, relatórios de acompanhamento e sistematizações de experiências e de
atividades;
 Contribuir com os processos de planejamento, monitoramento, avaliação e sistematização
referente à sua área temática.
 Participar, junto com a equipe do regional, dos processos de implementação do Marco
Referencial da Cáritas (missão, princípios, diretrizes e prioridade do quadriênio), além de
contribuir para garantir a implementação da Política de Infância, Adolescência e Juventudes da
Cáritas Brasileira e do Programa de Proteção à Infância (PPI) da Cáritas Brasileira Regional NE3.
 Acompanhar a ação institucional da Cáritas Brasileira Regional NE3, junto a sua Rede de
Entidades Membro.
4 - DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
Contrato de experiência inicial de 45 (quarenta e cinco dias), podendo ser prorrogado por igual
período, regido pela CLT, carga horária de 40h semanais.
5 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
 15 a 25 de novembro de 2017 - Envio de currículos para o e-mail: caritasne3@caritas.org.br
 27 de Novembro de 2017 - Divulgação dos currículos pré-selecionados pelos sites
www.caritasne3.org.br e www.caritas.org.br;
 30 de Novembro de 2017 - Entrevista para seleção das 13h ás 16h. Local: Rua Emília Couto, 270 - B Brotas - Salvador-Ba.
 01 de dezembro de 2017 - Divulgação do Resultado
 06 de dezembro de 2017 - Contratação

Salvador, 14 de novembro de 2017.

Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3
Cátia Maria Moreira Cardoso
Secretaria Regional

