AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Aviso de Seleção de Equipe para atuação no Projeto Disseminação e Fortalecimento da Política de Assistência Social e Segurança Alimentar
e Nutricional – Convênio 27/2016 – Instrumento 985454
A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES torna público que no período de 30 de maio a 03 de junho de 2016 no horário
Comercial estará recebendo na sua sede situada à Av. Dom Luís, 689 – salas 08 e 09 – Meireles – Fortaleza – CE – CEP 60.160 -230, currículo de
profissionais com experiência comprovada para os cargos contidos no quadro abaixo para trabalharem na execução do projeto detalhados a
seguir:

CATEGORIA

Assistente Social

Economista
Doméstica

Economista

PROJETO DISSEMINAÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Nº
CARGA
PERFIL PROFISSIONAL
PERÍODO
VAGAS
HORÁRIA
 Graduação em nível superior - Serviço Social;
 Estar inscrito e em situação regular no conselho da categoria profissional;
 Experiência de no mínimo 01 ano na área execução de projeto nas áreas de assistência social,
saúde, educação, gestão ou gerencia social pública;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
Junho a
07
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
30hs
dezembro
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
de 2016
pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Habilidade de elaborar projetos e com capacidade de captar recursos;
 Conhecimento sobre políticas públicas para o segmento.
 Graduação em nível superior - Economia doméstica;
 Estar inscrito e em situação regular no conselho da categoria profissional;
 Experiência de no mínimo 1 ano na área execução de projeto na área de Segurança Alimentar e
Junho a
Nutricional com o público alvo das políticas de assistência social;
01
40hs
dezembro
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
de 2016
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens para o interior do Estado.
 Graduação em nível superior - Economia;
Junho a
01
 Estar inscrito e em situação regular no conselho da categoria profissional;
40hs
dezembro
 Experiência de no mínimo 01 ano na área execução de projeto nas áreas de assistência social,
de 2016

VALOR/MÊS
(R$)

1.585,37

1.585,37

1.585,37
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Pedagogo

04

Técnico de Nível
Superior

03

Técnico em Assuntos
Educacionais

04

saúde, educação, gestão ou gerencia social pública;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Habilidade de elaborar projetos e com capacidade de captar recursos;
 Conhecimento sobre políticas públicas para o segmento.
 Graduação na área de Educação (Pedagogia);
 Estar inscrito e em situação regular no conselho da categoria profissional;
 Experiência no mínimo 01 ano na área execução de projeto na área social e educação;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Habilidade de elaborar projetos e com capacidade de captar recursos;
 Conhecimento sobre políticas públicas para o segmento.
 Experiência em atividades de coordenação pedagógica.
 Graduação em nível superior em área compatível com o objeto do projeto;
 Estar inscrito e em situação regular no conselho da categoria profissional;
 Experiência de no mínimo 01 ano na área execução de projeto nas áreas de assistência social,
saúde, educação, gestão ou gerencia social pública;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Habilidade de elaborar projetos e com capacidade de captar recursos;
 Conhecimento sobre políticas públicas para o segmento.Experiência em atividades de
coordenação pedagógica.
 Graduação na área de Educação (ou outros cursos correlatos);
 Experiência no mínimo 01 ano na área execução de projeto na área social, educação, gestão ou

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

1.585,37

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

1.585,37

40hs

Junho a
dezembro

1.585,37
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Tecnólogo em Gestão
Administrativo

01

Agente Administrativo

01

Assistente
Administrativo

05

Assistente Técnico

02

gerencia social pública;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Habilidade de elaborar projetos e com capacidade de captar recursos;
 Conhecimento sobre políticas públicas para o segmento.
 Experiência em atividades de coordenação pedagógica.
 Graduação em Curso de Tecnólogo em Gestão Administrativa;
 Experiência no mínimo 01 ano na área execução de projeto na área social, educação, gestão ou
gerencia social pública;
 Conhecimento na gestão de projetos sociais;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado.
 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Experiência comprovada no cargo de 01 ano na função;
 Conhecimento na área de protocolo e controle de material;
 Habilidade na organização e atualização de arquivos, fichários e outros;
 Domínio na área de informática.
 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Experiência comprovada no cargo de 01 ano na função;
 Capacidade para elaborar documentos administrativos;
 Conhecimento na área de tramitação de processos e demais assuntos administrativos;
 Habilidade na organização e atualização de arquivos, fichários e outros;
 Conhecimentos na área de RH;
 Domínio na área de informática e em planilhas no Excel.
 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Experiência comprovada no cargo de 01 ano na função;
 Capacidade para elaborar documentos administrativos;
 Conhecimento na área de processos operacionais e logística na área de gestão administrativa;
 Habilidade na organização e atualização de arquivos, fichários e outros;
 Conhecimentos na área de RH;
 Domínio na área de informática e em planilhas no Excel.

de 2016

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

1.585,37

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

962,95

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

1.105,02

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

1.499,66
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Motorista

01

Psicóloga

01

 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Carteira de habilitação de motorista categoria D;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Experiência comprovada no mínimo de 1 ano.
 Graduação em nível superior - Psicologia;
 Estar inscrito e em situação regular no conselho da categoria profissional;
 Experiência de no mínimo 01 ano na área execução de projeto nas áreas de assistência social,
saúde, educação, gestão ou gerencia social pública;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da
pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Habilidade de elaborar projetos e com capacidade de captar recursos;
 Conhecimento sobre políticas públicas para o segmento.

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

880,00

40hs

Junho a
dezembro
de 2016

1.585,37

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
 Inscrições e seleção: de 27 de maio a 07 de junho de 2016. Os candidatos deverão preencher a ficha de cadastro (formulário anexo) e entregar
impresso na ADES (endereço abaixo), junto com a ficha de cadastro e currículo resumido.
 A contratação será em regime CLT.
 Quaisquer esclarecimentos contatar através do email: ades.agencia.rh@gmail.com
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