CÁRITAS BRASILEIRA
Regional Minas Gerais

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA
MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA
EDITAL N° 12-2018
A Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no
uso de suas atribuições legais torna público que estão abertas inscrições para o Processo Seletivo
Simplificado para contratação de pessoal.
1. Das Disposições Preliminares:
- Número de vagas/função: 04 vagas
A - 01 para Assessor (a) Técnico (a) Jurídico - Projeto Social
- Regime de Trabalho: 40 horas semanais
- Formação: Ensino Superior Completo (Superior completo em direito)
- Remuneração: R$3.000,00 (Três mil reais)
Exigências para participação:
a) Formação em nível superior completo (Direito), profissional dinâmico/a e com experiência
profissional comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em projetos com população em
vulnerabilidade social;
b) Curriculum Vitae.
B – 01 para Assessor Técnico(a) Social
- Regime de Trabalho: 40 horas semanais
- Formação: Ensino Superior Completo (Superior completo serviço social, psicologia ou ciências sociais)
- Remuneração: R$3.000,00 (Três mil reais)
Exigências para participação:
a) Formação em nível superior completo (serviço social, psicologia ou ciências sociais), profissional
dinâmico/a e com experiência profissional comprovada de no mínimo 2 (dois) anos em projetos
com população em vulnerabilidade social;
b) Curriculum Vitae.
C – 01 para Sócio Educador
- Regime de Trabalho: 40 horas semanais
- Remuneração: R$1.800,00 (Um mil e oitocentos reais)
Exigências para participação:
a) Ter trajetória de vida nas ruas, experiência de no mínimo 2 (dois) anos de mobilização,
abordagem social, criação de vínculo, trabalho de articulação com os movimentos que atuam
com o público;
b) Curriculum Vitae.
D – 01 para Coordenador(a)
- Regime de Trabalho: 40 horas semanais
- Remuneração: R$3.200,00 (Três mil e duzentos reais)
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Exigências para participação:
a) Graduação na área de área de Humanas; Experiência profissional comprovada de no mínimo 2
(dois) anos na execução, gestão, planejamento e monitoramento de atividades técnicas de
projetos com população em vulnerabilidade social;
b) Curriculum Vitae.
Exigências para participação:
a) Formação em Ensino médio completo, profissional dinâmico/a e com experiência profissional
comprovada de no mínimo 2 (dois) anos com atendimento de pessoas, preenchimento de
documentos, planilhas e relatórios diversos. Desejável experiência com SICONV;
b) Curriculum Vitae.
2. Das atribuições da função:
A – 01 Assessor (a) técnico (a) Jurídico - Projeto Social
Acolher, registrar, encaminhar demandas atendidas; Assistência jurídica; Acompanhamento dos
processos; Formação de atores intersetoriais; Articulação da rede de proteção e enfrentamento à
violência; auxiliar na reflexão e construção de propostas de políticas públicas.
B – 01 Assessor Técnico (a) social
Mapear e articular a rede de apoio as pessoas em situação de rua; proporcionar debates sobre o tema
da PSR; acolher, registrar, encaminhar demandas atendidas; oferecer apoio psicossocial aos indivíduos
e grupos; auxiliar na reflexão e construção de propostas de políticas públicas referentes à realidade da
PSR; Realizar as oficinas de educação em direitos humanos.
C – 01 Sócio Educador
Abordar, mobilizar e articular a população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis
informais para a defesa dos direitos; identificar as demandas; apoio ao trabalho da equipe; articular a
rede de proteção e enfrentamento à violência e apoiar o trabalho dos técnicos.
D – 01 Coordenador (a)
Coordenar todas as atividades desenvolvidas; Gestão, planejamento e monitoramento de atividades
técnicas; acompanhar a prestação de contas; articular a rede de proteção e enfrentamento às violações;
promover o diálogo intersetorial (poder público e rede de parceiros).
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3. Local de Trabalho
O local de trabalho tem como referência a sede da Casa do Povo da Rua, na Rua Luiz Chagas Carvalho,
40, Bairro Dona Clara, em Belo Horizonte/MG, onde o funcionário (a) estará sediado.
4. Critérios de Seleção
O processo seletivo será simplificado e constará de duas etapas:
a) Análise de currículo;
b) Entrevista dos candidatos pré-selecionados.
5. Processo Seletivo:
5.1 - As etapas serão realizadas no seguinte endereço:
Pastoral Nacional do Povo da Rua
Rua Luiz Chagas Carvalho, 40, Dona Clara-Belo Horizonte/MG
Datas:
- Recebimento de currículos: até 26 de abril de 2018.
- Análise dos currículos e definição para entrevistas: 26 de abril de 2018
- Realização das entrevistas: 27 de abril de 2018
Os candidatos selecionados têm que ter disponibilidade para contratação imediata.
6. Procedimento para inscrição
- Enviar por endereço eletrônico, acrescidos da expressão: CENTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E CATADORES DE MATERIAL
RECICLÁVEL
Para Endereço Eletrônico: ceddh.mg@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção 12-2018
Belo Horizonte, 24 de abril de 2018.

Rua Fornaciari, 129 – Pedro II – 30.770-010 – Belo Horizonte – MG Fone/Fax (31) 3412-8743.
http:///www.caritas.org.br - Endereço Eletrônico: caritasmg@caritas.org.br
CNPJ Nº 33.654.419/0008-92- CNAS nº 43.306/66 (20/12/66) - Utilidade Pública Federal nº 61.155 (14/08/67)

