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Modalidade: Aviso de Seleção Pública PROCESSO Nº: 027/2022 – Termo de Colaboração nº 03/2020 – Instrumento 1126772 

Objeto: Contratação de Recursos Humanos – Seleção de Equipe para atuação no Projeto Espaço Viva Gente – SPS  

 
AVISO DE SELEÇÃO – PROJETO ESPAÇO VIVA GENTE – SPS - Termo de Colaboração 03/2020 – Instrumento 1126772  

 
 

A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES torna público que no período de 07 a 11 de março de 2022 no horário de 8:00 às 16:00h estará recebendo na sua 
sede situada à Rua Carlos Barbosa, 150 - Papicu – CEP 60 175-355 – Fortaleza – Ceará e por meio eletrônico ades.agencia.rh@gmail.com, currículo de profissionais para os 
cargos contidos no quadro abaixo para trabalharem no período de março a maio/2022 na execução de ações descentralizadas do Projeto Espaço Viva Gente, com atuação 
no Município de Barbalha, através do Termo de Colaboração 03/2020 – instrumento 1126772  firmado entre Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulher e Direitos 
Humanos – SPS e Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES.  Conforme Plano de Trabalho contemplado na Meta 4 – Etapa 4.3 item 4.3.1 com lotação no 
município de Barbalha - Complexo mais Infância conforme quadro a seguir:  
 

LOTAÇÃO: Complexo Social Mais Infância - Barbalha 

CATEGORIA 
Nº 

VAGAS 
PERFIL PROFISSIONAL 

CARGA 
HORÁRIA 

 
PERÍODO 

 

Coordenador 

Administrativo 

Pedagógico 

 

01 

 Graduação na área de Humanas, (Educação, Serviço Social, Administração ou outros cursos 
correlatos); 

 Experiência mínima 01 ano na área execução de projeto na área social, educação, gestão ou 
gerencia social pública; 

 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – Barbalha; 
 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; 
 Conhecimento na área de coordenação pedagógica. 
 Habilidade em trabalho com grupos e liderança; 
 Domínio na área de Informática; 

44hs 
Março a maio/ 

2022 
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Técnico Nível Superior 

 

06 

 Graduação preferencialmente na área de Humanas (pedagogia, serviço social, educação física, 
música, e outros cursos correlatos); 

 Experiência mínima 01 ano na área execução de projeto na área social, educação, comunidade ou 
gerencia social pública; 

 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância - Barbalha; 
 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; 
 Domínio na área de Informática; 
 Habilidade e conhecimento na área de produção de relatório técnico, acompanhamento 

individual e emissão de avaliação e parecer técnico; 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

 

Assistente Administrativo 

 

01 

 Escolaridade mínima - ensino médio; 
 Experiência comprovada no cargo de 01 ano na função; 
 Capacidade para elaborar documentos administrativos;  
 Habilidade na organização e atualização de arquivos, fichários e outros;  
 Domínio na área de informática e em planilhas no Excel. 
 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – Barbalha; 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

04 

 Escolaridade mínima - ensino fundamental; 
 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – Barbalha; 
 Habilidade no exercício de atividades de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis;  
 Experiência comprovada no mínimo de 01 ano. 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

Cozinheiro 01 

 Escolaridade mínima - ensino médio; 
 Habilidade no exercício de atividades compatíveis com o cargo; 
 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – Barbalha; 
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função. 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

Auxiliar de Cozinha  01 

 Escolaridade mínima - ensino médio; 
 Habilidade no exercício de atividades compatíveis com o cargo e/ou de auxiliar de serviços gerais; 
 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – Barbalha; 
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função e/ou de auxiliar de serviços gerais. 

44hs 
Março a maio/ 

2022 
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Instrutores de Arte, 

Cultura e Esporte 

 

11 

 Escolaridade mínima - ensino médio; 
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função nas áreas de arte, cultura e esporte; 
 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – João XXIII; 
 Capacidade específica no trato com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social; 
 Conhecimento sobre formas de abordagens grupais; 
 Domínio de atividades de artes e cultura;  
 Conhecimento sobre legislação da Criança e do Adolescente, política de Assistência Social, pessoa 

com deficiência;  

22hs  
Março a maio/ 

2022 

Motorista Categoria B 01 

 Escolaridade mínima - ensino médio; 
 Carteira de habilitação de motorista categoria B; 
 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – Barbalha; 
 Experiência comprovada no mínimo 01 ano na função. 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

 
Vigia diurno 

01 

 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. 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

 
Vigia diurno 

03 

 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. 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

Estoquista 01 

 Escolaridade mínima - ensino médio; 
 Preferencialmente ser residente na área de abrangência do Complexo Mais Infância – Barbalha; 
 Experiência comprovada no cargo de 01 ano na função ou similar; 
 Conhecimento e habilidade para o desenvolvimento de atividades relacionadas por recebimento, 
conferência e verificação da validade e do estoque dos produtos. 
 Conhecimento e habilidade para o controle de entrada, saída e a armazenagem correta das 
mercadorias. 

44hs 
Março a maio/ 

2022 

Nº de Profissionais com lotação no Complexo maia Infância - Barbalha 31 
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CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

 Inscrições e seleção: de 07 a 11 de Março de 2022. 
 Os candidatos deverão apresentar currículo simplificado e entregar esses documentos impressos na sede da ADES (Rua Carlos Barbosa 150 – Papicu – CEP: 60 175 – 

355 – Fortaleza – CE (Telefone: 3244 3378)  ou enviar  esses documentos digitalizados para o email: ades.agencia.rh@gmail.com  
 A contratação será em regime CLT.  
 As vagas descritas no quadro acima terão como lotação   a sede do Projeto Complexo no município de Barbalha Av. Julis Rimet – Bairro Santo Antônio – Barbalha – 

CEP: 63180-000  - Antigo prédio do Centro Social Urbano;  
 Para os candidatos que já desenvolveram suas atividades em outra lotação da SPS, deverá encaminhar a Ficha de Avaliação de Desempenho referendado pela chefia 

imediata. 
 Quaisquer esclarecimentos contatar através do e-mail: ades.agencia.rh@gmail.com  telefone (85) 3244 3378. 

 
Fortaleza, 07 de Março de 2022. 
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