AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Aviso de Seleção de Equipe para atuação no Projeto: Espaço Viva Gente – Termo de Colaboração nº 22/2017 Processo nº 01/2017
A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES torna público que no período de 28 de junho a 30 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 no período de julho a dezembro/2017 na execução do projeto detalhados a seguir:
CATEGORIA

Nº
VAGAS

Assistente Social

02

Pedagogo

01

PERFIL PROFISSIONAL
 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;
 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 os segmentos atendidos pelo projeto.
 Conhecimento e domínio de sistemas operados pela STDS tais como: e-parceria, MDS
 Experiência em atividades de supervisão de campo.
 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 os segmentos atendidos pelo projeto;
 Conhecimento e domínio de sistemas operados pela STDS tais como: e-parceria, MDS
 Experiência em atividades de coordenação pedagógica e supervisão de campo.

CARGA
HORÁRIA

PERÍODO

30hs

Julho a
dezembro
de 2017

40hs

Julho a
dezembro
de 2017
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40hs

Julho a
dezembro
de 2017

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

 Escolaridade mínima - ensino fundamental;
 Habilidade no exercício de atividades de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis;
 Experiência comprovada no mínimo de 01 ano.

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

03

 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Habilidade no exercício de atividades compatíveis com o cargo;
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função.

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

03

 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função;
 Capacidade para exercer instrutoria de cursos e atividades profissionalizantes na área demandada
pelo projeto;
 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. Julho a dezembro de 2017

20hs

Julho a
dezembro
de 2017

Assistente Administrativo

05

Assistente Técnico

02

Auxiliar de Serviços Gerais

04

Cozinheiro

Instrutor de Ofício 4 hs

 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Experiência comprovada no cargo de 01 ano na função;
 Conhecimento na área de processos operacionais e logística na área de gestão administrativa;
 Habilidade na organização e atualização de arquivos, fichários e outros;
 Domínio na área de informática e em planilhas no Excel.
 Conhecimento e domínio do sistema e-parceria.
 Conhecimento na área de redação oficial (ofício, comunicação interna, memorando, requerimento
e outros).
 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.
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Instrutor de Ofício 8hs

10

Instrutor Educacional

02

Motorista

01

Economista Doméstico

01

Psicólogo

01

 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função;
 Capacidade para exercer instrutoria de cursos e atividades profissionalizantes na área demandada
pelo projeto;
 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.
 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função;
 Capacidade específica no trato com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;
 Conhecimento sobre legislação da criança e do adolescente e da pessoa com deficiência;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado.
 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Carteira de habilitação de motorista categoria D;
 Disponibilidade para viagens ao interior do Estado;
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função.
 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
Nutricional com o público alvo das políticas de assistência social;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 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 Psicologia;
 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 de psicologia;
 Conhecimento sobre Marco Legal da Assistência Social;
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais;

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

30hs

Julho a
dezembro
de 2017
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Técnico de Assuntos
Educacionais

01

Vigia

06

 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;
 Conhecimento sobre políticas públicas para o segmento.
 Experiência em atividades de coordenação pedagógica.
 Graduação em nível superior em áreas de interesse do Projeto
 Estar inscrito e em situação regular no conselho da categoria profissional correspondente;
 Experiência de no mínimo 01 ano;
 Conhecimento sobre a área de atuação no projeto;
 Conhecimento sobre legislação na área da política de assistência social, da criança e do
adolescente, da pessoa idosa, da mulher e da pessoa com deficiência;
 Habilidade de elaborar projetos sociais;
 Conhecimento sobre políticas públicas para os segmentos atendidos pelo projeto especialmente
no tocante a política de assistência social, trabalho, emprego e renda.
 Conhecimento e domínio de sistemas operados pela STDS tais como: e-parceria, MDS
 Experiência em atividades de supervisão de campo.
 Escolaridade mínima - ensino médio;
 Disponibilidade para trabalho em regime de plantão e final de semana;
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função;
 Habilidade no exercício de atividades compatíveis com o cargo.

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

40hs

Julho a
dezembro
de 2017

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:








Inscrições e seleção: de 28 de junho a 30 de junho de 2017.
Os candidatos deverão preencher a ficha de cadastro, currículo simplificado, a ficha de cadastro e ficha de auto avaliação e entregar esses documentos impressos na sede da ADES (Av.
Dom Luis 685 sala 8 e 9 - Meireles) ou enviar esses documentos digitalizados para o email: ades.agencia.rh@gmail.com
A contratação será em regime CLT.
1 vaga de Assistente Administrativo e 1 vaga de instrutor de Oficio de 4hs serão lotados na ADES.
4 vagas de Assistente Administrativo, 01 vaga de assistente técnico, 01 vaga de economista doméstica, 1 vaga de instrutor de Oficio de 4hs, 01 vaga de Técnico de Nível Superior terão
lotação definida pela Coordenadoria da Proteção Social Básica da STDS.
Para os candidatos que já desenvolveram suas atividades no EVG ou em outra lotação, a chefia imediata deverá encaminhar a Ficha de Avaliação de Desempenho.
Quaisquer esclarecimentos contatar através do email: ades.agencia.rh@gmail.com , Telefone (85) 3244 3378.
Fortaleza, 28 de junho de 2017.
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