AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Aviso de seleção de equipe para atuação no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Programa Criança Feliz e Cresça
com seu Filho – Termo de Colaboração nº 02/2018 – SDHDS
A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES torna público que no período de 03 a 04 de setembro de 2018 no horário comercial
estará recebendo na sua sede situada à Av. Dom Luís, 689 – salas 08 e 09 – Meireles – Fortaleza – CE – CEP 60.160 - Currículo de profissionais
com experiência comprovada para os cargos contidos no quadro abaixo para trabalharem na execução do projeto detalhados a seguir:

CARGO

Nº
VAGAS



Supervisor
IntersetoriaL

12









Total

12

Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Programa Criança Feliz e Cresça com seu Filho
CARGA
PERFIL PROFISSIONAL
HORÁRIA
Graduação em nível superior – prioritariamente nas categorias previstas na NOB RH SUAS;
Experiência de no mínimo 01 ano na área execução de projeto de assistência social, saúde,
educação, gestão, supervisão, gerencia social e o desenvolvimento de ações ligadas aos
serviços socioassistenciais e em atividades intersetoriais.
Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
40hs
Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
pessoa com deficiência;
Experiência e domínio na elaboração de relatório técnico, parecer social;
Conhecimento sobre políticas públicas para os segmentos atendidos pelo projeto.
Habilidade na organização e atualização de arquivos, fichários e outros;
Domínio na área de informática e em planilhas no Excel.
------------------------

PERÍODO

VALOR/MÊS
(R$)

Setembro/2018
a fevereiro/
2019

2.117,27

--------

--------

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
 Inscrições e seleção: de 04 a 05 de setembro de 2018. Os candidatos deverão preencher a ficha de cadastro e entregar impresso na ADES (endereço
abaixo), junto com a ficha de cadastro e currículo resumido.
 A seleção será realizada por equipe da Agencia de Desenvolvimento Econômico Social e Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social –
SDHDS.
 A contratação será em regime CLT.
 Quaisquer esclarecimentos contatar através do email: ades.agencia@gmail.com

CNPJ nº 04.772.982/0001-90
Av. Dom Luís, 685, sala 08 e 09 – Meireles – CEP 60 160-230 – Fortaleza – Ceará
Telefone – 85 3244 3378
ades.agencia@gmail.com
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