
 
 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO 

NAZARENO 
 

 

 

 

 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS (AS) ÀS VAGAS DE OFICINEIROS, 

PSICÓLOGO, EDUCADOR SOCIAL, PAI SOCIAL E PEDAGOGO 

DO TERMO DE FOMENTO N° 023/2017 - STDS. 

 

 

 
 

EDITAL N° 01/2017.  
 

 

 

 

1. PREÂMBULO: 
 

1.1 A Associação Beneficente o Pequeno Nazareno torna público e 

estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas 

de OFICINEIROS, PSICÓLOGO, EDUCADOR SOCIAL, PAI SOCIAL E 

PEDAGOGO, em conformidade com as exigências do regulamento deste 

Edital.  

 

1.2 Informações sobre o Projeto podem ser obtidas na sede da entidade, 

situada à Rua Senador Alencar, 1324, Centro, Fortaleza/CE e/ou pelo 

telefone 3031-7557.  

 
 
2. DO NÚMERO DE VAGAS/REQUISITOS/SALÁRIOS: 



 
 

 

 

2.1 Os números de vagas, requisitos e salários: 

2.1.1 01 (uma) vaga de OFICINEIRO, para a produção de Oficina 

de educação diocentrica, Profissional com formação comprovada em 

educação bio-centrica, experiência com crianças e adolescentes, com 

ensino superior em humanas, com disponibilidade para 20 horas semanais, 
com duração de 02 meses, para contratação via MEI; 

SALÁRIO BRUTO R$ 1.077,77. 

2.1.2 01 (uma) vaga de OFICINEIRO, para a produção de Oficina em 

arte-terapia, Profissional com formação comprovada em arte-terapia, com 

experiência com crianças e adolescentes, com ensino superior em 

humanas, com disponibilidade para 20 horas semanais, com duração de 02 
meses, para contratação via MEI; 

SALÁRIO BRUTO R$ 1.077,77. 

2.1.3 01 (uma) vaga de PSICÓLOGO, graduado(a) em psicologia, com 

disponibilidade de 40 horas semanais, com experiência de trabalho com 

acolhimento institucional, para contratação pelo período de 04 meses, para 

contratação em regime de CLT. 

SALÁRIO BRUTO R$ 2.087,01. 

2.1.4 01 (uma) vaga de PEDAGOGO, graduado(a) em pedagogia, com 

disponibilidade de 40 horas, com experiência de trabalho com crianças e 

adolescentes em situação de rua, para contratação pelo período de 04 
meses, para contratação em regime de CLT. 

SALÁRIO BRUTO R$ 2.605,39. 

2.1.5 01 (uma) vaga de PAI SOCIAL, com ensino médio completo, para 

trabalho em regime de plantão, com experiência de trabalho com crianças 

e adolescente em situação de rua, para contratação pelo período de 04 
meses, para contratação em regime de CLT; 

SALÁRIO BRUTO R$ 2.630,12. 

 



 
 

 

2.1.6 01 (uma) vaga de EDUCADOR SOCIAL NÍVEL IV, com 

ensino médio completo, com experiência de trabalho com crianças e 

adolescente em situação de rua, com no mínimo 05 anos de 

comprovação de experiência na profissão, para contratação pelo 

período de 04 meses, para contratação em regime de CLT.  

 SALÁRIO BRUTO R$ 2.084,83. 

2.1.7 01 (uma) vaga de EDUCADOR SOCIAL NÍVEL I, com ensino médio 

completo, com experiência de trabalho com crianças e adolescente em 

situação de rua, com no mínimo 1 ano de comprovação de experiência na 

profissão, para contratação pelo período de 04 meses, para contratação em 

regime de CLT.  

SALÁRIO BRUTO R$ 1.720,02. 

 

3. DA INSCRIÇÃO: 

3.1 As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo(a)  

interessado(a),  ou  por procurador(a)  devidamente  constituído(a),  nos  

dias  úteis  do  período  de  06/11/2017  a 10/11/2017 em  caráter  

improrrogável  no  horário  das  8h  às  18h  no  seguinte  endereço:  Rua.  

Senador Alencar, 1324, Centro, 60030-051, Fortaleza/CE.   

 

3.2 As  inscrições  poderão  ser  realizadas  via  postal,  utilizando,  neste  

caso,  o  serviço  de entrega postal expressa, apresentando data da 

postagem não posterior ao último dia de inscrição, conforme estabelecido no 

item 3.1.   
 

3.3  As  inscrições  também  poderão  ser  realizadas via 

e-mail rh@opequenonazareno.org.br apresentando data da postagem  não  

posterior  ao último dia de inscrição, conforme estabelecido no item 3.1.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

4. DA FORMA DE AVALIAÇÃO: 

 

 

4.1 Avaliação dos currículos e entrevistas, onde serão observados a 

experiência comprovada e capacidade técnica nas respectivas áreas afins. 

 

4.2 O certame terá duas etapas de avaliação: A primeira de caráter 

eliminatório e classificatório de avaliação curricular; Segunda etapa com 

caráter classificatório de entrevistas, onde somente os candidatos 

classificados serão convocados para entrevista. Aos candidatos selecionados 

terão seu nomes divulgados no site da OPN. 

 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:  

 

 

5.1 Serão selecionados(as)  aqueles(as)  candidatos(as)  que,  pela  ordem  

decrescente  de classificação, preencherem o número de vagas oferecidas.   

 

5.2  Caso ocorram desistências de candidatos(as)  selecionados(as),  

poderão  ser chamados(as) a ocupar as vagas remanescentes outros(as) 

candidatos(as) aprovados(as), sendo respeitada a ordem de classificação.   

 

 

6. DO CRONOGRAMA: 

 

6.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do 

processo seletivo, bem como da divulgação de resultados, constam na 

tabela abaixo:   

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA HORÁRIO 

06/11/2017 a 10/11/2017 

 
Período de Inscrições 8h às 12h e de 13 às 17h 

13/11/2017 a 14/11/2017 

 
Processo de Entrevistas 10h 



 
 

 

17/11/2017 

 
Divulgação dos Selecionados 10h 

 

Obs.: A Contratação ocorrerá mediante o recebimento do recurso do Termo 

de Fomento.  

 

 

7. DA INSCRIÇÃO: 

 

7.1 FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: 

 

 

CONCLUSÃO DO 

ENSINO MÉDIO EM: 

 

 

FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR: 

 

EMAIL: 

 

 

TELEFONES: 

 

 

ESTADO: 

 

 

 

7.1.2 O(a) candidato(a) deverá enviar a ficha de inscrição devidamente 

preenchida juntamente com o currículo atualizado, em um arquivo único, 

em formato PDF. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

8.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de 

nascimento, CPF, título eleitoral, carteira nacional de habilitação (modelo 

sem foto), carteira de estudante ou carteiras funcionais sem valor de 

identidade.  



 
 

 

 

8.2 Não serão aceitos documentos ilegíveis, inválidos, não 

identificáveis ou danificados. 

 

 

8.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato manter o seu endereço 

eletrônico e telefone(s) de contato atualizados junto à esta entidade, 

durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação por prazo Determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERND JOSEF ROSEMEYER 

Diretor Presidente 


