CÁRITAS BRASILEIRA
Regional Minas Gerais

EDITAL DE SELEÇÃO n° 010 / 2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO

A Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, organismo da CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), com atuação no Estado de Minas Gerais
no campo da ação social e assistência técnica, vem tornar público a realização do
processo seletivo simplificado para contratação de prestadores de serviços para
compor equipe do projeto Promoção da Assessoria Técnica aos atingidos e atingidas
pela barragem de rejeitos da Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, no
âmbito do Produto Do Processo de Cadastramento dos Atingidos e atingidas para
execução da ação designada no município de Mariana/MG.
I – DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO
Tendo em vista a seleção de profissionais para as funções:

Funções
Assessor/a Técnico de Nível Superior
Aplicador/a de Cadastro
Advogado/a
Para compor a equipe, a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais lança o
Edital para contratação, sob o regime de prestação de serviços, através de um dos
registros de acordo com a demanda como Microempreendedor Individual – MEI (Aplicador/a de Cadastro e Assessor/a Técnico de Nível Superior) e RPA
(Advogado/a) , em processo seletivo simplificado por tempo determinado de 3 meses
para TODAS as vagas (prorrogáveis).
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II – DAS VAGAS

Nº de
vagas
20

10

12

III -

Qualificação dos prestadores de
serviços
Aplicadores (as) de Cadastro de Nível
Superior na área de Direito
Assessores (as) Técnico de Nível
Superior nas áreas de Engenharia
agronômica, engenharia ambiental,
engenharia florestal, arquitetura,
zootecnia
Advogados (as)

DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES:

Para o processo de cadastramento dos atingidos e atingidas de Mariana,
necessário se faz contratar 10 pessoas (Assessor/a Técnico de Nível Superior) para
participar das etapas 2 e 3 do processo de cadastramento, quais sejam realizar a
elaboração dos Instrumentos Complementares que levantarão as informações no que
tange às edificações e produções agrossilvipastoris dos atingidos e atingidas pela
barragem de Fundão em Mariana. Conduzir oficinas do Instrumento Complementar
(Eixo 1 e Eixo 2) ao formulário e orientar equipes de estagiários, 10 pessoas
(Aplicador/a de cadastro), cuja função será executar a etapa 4 do cadastro das atingidas
e atingidos pelo rompimento da barragem, que consiste na aplicação de Instrumento
Complementar ao formulário, composto por tomada de termo e roda de conversa com
os núcleos familiares atingidos. Contrataremos ainda 12 pessoas (advogados/as) cuja
função será participar da etapa de elaboração de relatórios finais e acompanhamento
dos produtos das etapas já realizadas e assessorar juridicamente todo o produto de
maneira geral.
Será ainda atribuição de todos os contratados participarem dos espaços de
formação, monitoramento e avaliação sobre o processo de cadastramentos e de seus
instrumentos complementares, propostos pela instituição.

IV - REQUISITOS EXIGIDOS PARA AS FUNÇÕES
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Área de formação
Aplicador de Cadastro

Assessor Técnico de
Nível Superior

Advogado/a

Titulação mínima
exigida
Bacharel em Direito

Graduação em
engenharias
ambientais,
agrônomas ou
florestal, zootecnia,
arquitetura.

Graduação em
Direito

Experiência profissional exigida
O candidato deverá apresentar experiência com
tomada de termo, sistematização de dados,
domínio da linguagem escrita e boa expressão
oral, ter habilidade para escuta e diálogo;
capacidade de trabalhar em equipe; domínio dos
principais recursos de informática; ser morador
de Mariana ou ter disponibilidade para fixar
moradia em Mariana - MG; ter graduação
completa na área especificada neste edital e
disponibilidade para contratação imediata.
Experiência com metodologias qualitativas de
levantamento de dados de produções
agrossilvipastoris, cartografias através do uso de
diversas
ferramentas.
Experiência
na
coordenação de pessoas e elaboração de
documentos. Ter habilidade para conversar com
pessoas. Ter capacidade de trabalhar em equipe
e diálogo social; Domínio da linguagem escrita
e boa expressão oral, domínio dos principais
recursos de informática; ser morador de Mariana
ou ter disponibilidade para fixar moradia em
Mariana - MG; ter graduação completa na área
especificada neste edital e disponibilidade para
contratação imediata
Ter carteira da OAB - Atuação mínima de dois
anos em análises de documentos. Experiencia
com elaboração de peças processuais pelo
menos três anos. Experiência com assessoria
jurídica popular (preferencialmente).
Domínio da linguagem escrita e boa expressão
oral, domínio dos principais recursos de
informática; ser morador de Mariana ou ter
disponibilidade para fixar moradia em Mariana
- MG; ter graduação completa na área
especificada neste edital e disponibilidade para
contratação imediata
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V – DOS VALORES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

Funções:

VALOR

Aplicador/a de Cadastro de Nível Superior

R$ 3.500,00

Assessor/a Técnico de Nível Superior

R$ 4.100,00

Advogado/a

R$ 4.100,00

Obs: Esses valores são brutos.
Analisar as formas de contratação e a porcentagem de impostos a serem
descontados nos valores – ressalta-se o cargo de advogado será por RPA.

VI - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA TODAS AS FUNÇÕES
● Currículo;
● Comprovação de escolaridade/formação para nível superior;
● Comprovação de inscrição nos quadros da OAB há mais de dois anos
(advogado/a)
VI – SELEÇÃO
O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas:
● Análise de currículo;
● Entrevista para os/as candidatos/as pré -selecionados;
● Análise de documentos.
VII – PONTOS IMPORTANTES NO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO.
● Ter experiência de trabalho e/ou estudo com comunidades atingidas por
grandes empreendimentos;
● Ter experiência em levantamentos qualitativos de dados, aplicações de
cadastro, tomadas de termos.

VIII - PRAZOS
Publicação do Edital no site da Cáritas Brasileira: 20 de abril de 2018.
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Recebimento de currículos: Até 24 de abril até 23h59.
Divulgação do resultado e convocatória para entrevista: 25 de abril de 2018 até 23h59.
Entrevista: 26 e 27 de abril de 2018.
Resultado Final: 28 de abril de 2018.
Recurso: 29 e 30 de abril de 2018.
Resultado do Recurso: Dia 02 de maio de 2018.
Contratação: A partir do dia 03 de maio de 2018 (início da prestação de serviço).

Local da Entrevista: Escritório da Cáritas Brasileira 2 – Rua Paraná, 141, Bairro
Colina, Mariana, Minas Gerais (próximo à Igreja Católica do bairro Colina).
Os

Currículos

deverão

ser

enviados

Via

Correio

Eletrônico

(caritas.contratacao.cadastro@gmail.com) COM O TÍTULO DO CARGO DE
INTERESSE do candidato e O NÚMERO DO EDITAL, até o dia 22 de abril de 2018
às 23h59min.

Os currículos recebidos após o dia e hora estipulados serão
desconsiderados

Mariana, 20 de abril de 2018.

RODRIGO PIRES VIEIRA
Secretário Executivo - Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais
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