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Aviso de Seleção de Equipe para atuação no Projeto Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoa com Deficiência – CEPID 
 Termo de Colaboração nº 23/2020 – Processo nº 260/2022  

 
A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES torna público que no período de 19 a 25 de Outubro de 2022 no horário comercial estará recebendo na sua sede 
situada à Rua Carlos Barbosa, 150 - Papicu – CEP 60 175 -355 – Fortaleza – Ceará, currículo de profissionais com experiência comprovada para os cargos contidos no quadro 
abaixo para trabalharem na execução do Projeto Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoa com Deficiência - CEPID – TC 23/2020 – (Meta 1. Etapa 1.1, item 1.1.1 
do Plano de Trabalho) detalhado a seguir:  

 
LOTAÇÃO: Centro de Profissionalização Inclusiva do Estado do Ceará - CEPID - Av. Senador Roberto Kennedy, 128 - Planalto das Goiabeiras - CEP 60.332-170 

CATEGORIA 
Nº 

VAGAS 
PERFIL PROFISSIONAL 

CARGA 
HORÁRIA 

PERÍODO 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 
 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 Outubro/2022 

SUBTOTAL 01 ------ ---- ----- 

  

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

 Inscrições e seleção: de 19 a 25 de Março de 2022.  
 Os candidatos deverão preencher os documentos e apresentar: currículo simplificado e ficha de auto avaliação e entregar os documentos impressos na sede da ADES 

(Rua Carlos Barbosa, 150 Papicu – CEP 60 175 -355 – Fortaleza – Ceará ou enviar  os documentos digitalizados para o email: ades.agencia.rh@gmail.com  
 A contratação será em regime CLT. 
 Não será possível a contratação de profissional com vínculo trabalhista com o serviço público. 
 Fica vedada a contratação de profissional que possua laços de parentesco consanguíneo e afim com empregados e dirigentes da SPS e ADES. 
 Para os candidatos que já desenvolveram suas atividades no CEPID, a chefia imediata deverá encaminhar a Ficha de Avaliação de Desempenho. 
 Quaisquer esclarecimentos contatar através do e-mail: ades.agencia.rh@gmail.com, Telefone (85) 3244 3378. 

 
Fortaleza, 19 de Outubro de 2022. 
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