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AVISO DE SELEÇÃO – CHAMADA PÚBLICA   
 

Processo nº 007/2020 – Projeto Ceará Acessível - Termo de Colaboração 09/2020 – Instrumento 1131727 
 

Objeto: Seleção de profissional para atuação no Projeto Ceará Acessível  - Termo de Colaboração nº 04/2017 – Instrumento 1131727 
 
A Agência de Desenvolvimento Econômico e Social – ADES torna público que no período de 23 a 27 outubro de 2020 no horário comercial estará recebendo na sua sede 
situada à Rua Carlos Barbosa 150 – Papicu - Meireles – Fortaleza – CE – CEP 60.175- 355  Currículo de profissional para preenchimento de vaga no cargo contido no quadro 
abaixo para trabalhar na execução de ações ligadas ao Projeto Ceará Acessível.  

 
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO DO CARGO PARA CONTRATAÇÃO 

META 7 – ETAPA 3.1 – ITEM 7.1.3 do Plano de Trabalho 

Categoria 
Nº 

Vagas 
PERFIL PROFISSIONAL C/H  Período 

Valor/Mês 
 

Lotação 

Assistente 
Técnico 

01 

 Escolaridade mínima - ensino médio ou médio profissionalizante; 
 Experiência comprovada no cargo de 01 ano na função; 
 Capacidade para elaborar documentos administrativos;  
 Conhecimento na área de processos operacionais e logística administrativa; 
 Habilidade na organização e atualização de arquivos, fichários e outros;  
 Domínio na área de informática e em planilhas no Excel. 

40hs 
Out. a nov/ 

2020 
1.500,00 A definir 

 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:  
 Inscrições e seleção: de 23 e 27 de outubro de 2020.  
 Os candidatos deverão enviar o currículo resumido e preencher a ficha de auto avaliação ( arquivo anexo). Para os candidatos que já tiveram experiência profissional 

em projetos executados em parceria entre ADES e SPS apresentar a ficha de avaliação da chefia imediata ( arquivo anexo). Os documentos deverão ser entregues na 
ADES (endereço abaixo) ou enviar por meio eletrônico para o email  ades.agencia.rh@gmail.com 

 A contratação será em regime CLT. Quaisquer esclarecimentos contatar através do email: ades.agencia.rh@gmail.com . 
Fortaleza, 23/10/2020 


