EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO
MODALIDADE DE SELEÇÃO DE CURRÍCULO, CARTA DE APRESENTAÇÃO E
INTERESSE E ENTREVISTA
EDITAL Nº 13/2019
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 de processo seletivo simplificado para contratação de
Monitor(a) de Arte para atuar no projeto Arte da Saúde: Ateliê de Cidadania, cujo projeto é
executado a partir de convênio celebrado com Prefeitura de Belo Horizonte. Apoiado nos princípios
organizativos do SUS estruturou o plano de ação de maneira regionalizada, com resolubilidade e
participação social, contemplando os princípios doutrinários, que são universalidade, equidade e
integralidade das ações e dos serviços de saúde. Apresenta em sua configuração a oferta de
oficinas como atividades de artesanato, música, grafite, capoeira, teatro e contação de histórias,
dentre outras. Estas oficinas são regidas por monitores, sob a orientação de um Coordenadores
regionais, de apoio e geral.
1. Das Disposições Preliminares:
1.1. Remuneração - Salários Compatíveis com as atividades;
1.2. Benefícios – Plano de Saúde (após 3 meses), Plano Odontológico e Vale Transporte;
1.3. Regime de trabalho: Contrato CLT - Contratação imediata;
1.4. Quadro de vagas, requisitos exigidos, local de trabalho e carga horária de trabalho:
Cargo

Nº vagas

Escolaridade

51 vagas

Ensino Fundamental
Completo ou em
andamento (com notório
saber em sua área de
atuação)

Monitor(a) de
Arte

Local de trabalho Jornada de Trabalho

Regionais em Belo
Horizonte / MG

20 horas semanais Eventualmente
Trabalhará aos fins de
semana

2 . Das Atribuições:
2.1. Monitor (a) de Arte:
Descrição Sumária das Atividades: Planejar intervenções e oficinas juntamente com o coordenador
regional e de apoio; realizar e monitorar as diversas ações voltadas aos usuários da rede pública de
saúde nas áreas de recreação, atividades artísticas, musicais e outras promovendo a circulação nos
espaços públicos e aproximação com os dispositivos de arte/cultura do município. Participar de
reuniões de equipe, capacitações, cursos. Confeccionar registros diários das atividades e/ou oficinas
executadas; produzir relatórios mensais com a sistematização do trabalho e resultados obtidos a serem
reportados para a Coordenação geral e para a Cáritas;
Exigências e habilidades para participação: Ensino Fundamental Completo ou em andamento (com
notório saber em sua área de atuação). Desejável vivência em saúde mental e conhecimento da rede

de saúde de Belo Horizonte. Experiência com elaboração, execução e monitoramento de oficinas e
atividades recreativas com crianças, adolescentes e familiares. Habilidade para trabalhar em equipe, ter
escuta sensível e facilidade de dialogar com os usuários dos serviços, ter habilidade para organização e
mediações de conflitos. Zelar pelo espaço e pelos materiais disponibilizados paras as oficinas. Ter
disponibilidade para eventualmente trabalhar no fim de semana e para início imediato.
3. Local de Trabalho:
Regionais em Belo Horizonte / MG, sendo elas:
- Centro Sul , Leste, Oeste, Noroeste, Venda Nova, Nordeste, Barreiro, Pampulha e Norte
4. Oficinas nas Regionais:
Abaixo as oficinas que serão ofertas em cada regional:
4.1 Regional Centro Sul – Artes Cênicas (Circo, teatro), Artes Visuais (pintura, cerâmica, desenho,
escultura, artesanato, fotográfica, grafite)
4.2 Leste – Cerâmica e artesanato
4.3 Oeste - Música, esporte, teatro, dança, artes visuais (pintura, cerâmica, desenho, escultura,
artesanato, fotográfica, vídeo, grafite)
4.4 Nordeste – Artesanato, desenho, pintura, música e grafite.
4.5 Venda Nova – Capoeira, Teatro e cenografia/grafite, música, teatro de bonecos/artes plásticas e
circo.
4.6 Noroeste – Artesanato, artes cênicas (teatro, música e dança) e artes visuais (pintura, cerâmica,
desenho, escultura, artesanato, fotográfica, vídeo, grafite)
4.7 Barreiro – Artes plásticas, artesanato, artes visuais (pintura, cerâmica, desenho, escultura,
artesanato, fotográfica, vídeo, grafite), artes cênicas (teatro, música e dança) e Taekwondo.
4.8 Pampulha – Artes cênicas (teatro, circo e música), artes visuais (artesanato e contação de
histórias).
4.9 Norte – Artes cênicas, capoeira, música e grafite

5. Dos Critérios de Seleção
O processo seletivo será simplificado e constará três (03) etapas:
5.1. Primeira etapa: Envio de currículo, carta de apresentação e interesse. Os candidatos devem
enviar os documentos acima para até DUAS regionais em Belo Horizonte que desejar
trabalhar - Caráter Eliminatório
5.2. Segunda etapa: Análise do currículo e demais documentos enviados para avaliação de
experiência, percurso e vivência como monitor/a, e qualificações correspondente ao exigido para a
categoria - Caráter Eliminatório
5.3. Terceira etapa: entrevista individual e presencial – Caráter Eliminatório
6. Do Processo Seletivo:
6.1 – As etapas descritas acima serão realizadas no seguinte local e endereço: Cáritas Brasileira –
Regional Minas Gerais. Endereço: Rua Fornaciari, nº 129, Caiçara – Belo Horizonte /MG
7. Dos prazos deste edital:
7.1. Publicação do edital: 09/09/2019
7.2. Questionamentos e esclarecimentos acerca do edital: até 10/09/2019 até as 23:00h e 59min.
7.3. Recebimento de currículos, carta de apresentação e interesse de 09/09/2019 a 12/09/2019,
até às 23:00h e 59min.
7.4. Análise dos currículos e definição dos selecionados de 09/09/2019 à 16/09/2019
7.5. Divulgação de selecionados para entrevistas: 16/09/2019 até as 23:59h e 59min.
7.6. Realização das entrevistas: 18, 19, 20, 23 e 24/09/2019 – das 09:00h às 18:00h.
7.7. Divulgação dos nomes a serem contratados (resultado final da seleção) 25/09/2019 até às
23:00h e 59min.
7.8. Prazo para Recurso sobre o resultado final: de 25/09/2019 até 26/09/19 às 23:59h e 59min.
7.9. Prazo para resposta dos recursos: até 27/09/2019 às 23:59h e 59min
7.10. Início da Contratação: Após 01/10/2019. Os candidatos selecionados devem apresentar
imediatamente os seguintes documentos para efetivar a contratação:
• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com pagina para novo registro;
• Cópia (frente e verso) da primeira página da carteira de trabalho com a identificação
• Cópia do cartão PIS
• Cópia Carteira de Identidade (RG) – Obs.: Não pode ser Carteira de Habilitação (CNH)
• Cópia do CPF

• Cópia do Comprovante de endereço;
• Cópia do Título de Eleitor;
• Comprovante de escolaridade (Formação);
• 2 fotos 3x4
• Cópia do certificado de reservista;
• Cópia de certidão de nascimento DOS FILHOS de até 14 anos de idade;
• Cópia do cartão de vacinas DOS FILHOS de até 5 anos de idade;
• Atestado escolar DOS FILHOS entre das idades de 5 a 14 anos;
• CPF dos FILHOS DE QUALQUER IDADE – IMPRESCINDÍVEL;
• N° de conta bancária;
• Currículo atualizado
8. Procedimento para inscrição e questionamentos:
8.1. Os currículos, carta de apresentação e interesse para candidatura às vagas, referentes ao
presente edital deverão ser enviados para os seguintes endereços eletrônicos de acordo com a Regional
que deseja trabalhar, sendo válida a candidatura em até DUAS delas, indicando a primeira e segunda
opção.
➢ Regional Centro Sul:
E-mail: centrosul.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
➢ Regional Leste:
E-mail: leste.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
➢ Regional Oeste:
E-mail: oeste.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
➢ Regional Noroeste:
E-mail: noroeste.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
➢ Regional Venda Nova:
E-mail: vendanova.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
➢ Regional Nordeste:
E-mail: nordeste.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
➢ Regional Barreiro:
E-mail: barreiro.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo

➢ Regional Pampulha:
E-mail: pampulha.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
➢

Regional Norte:

E-mail: norte.artedasaude.caritas@gmail.com
Assunto: Edital de Seleção nº 013/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo
8.2. Para entregar pessoalmente os documentos citados no tópico 5.1 desde edital, o/a candidato/a
deverá entregar no endereço abaixo em envelope pardo lacrado, aos cuidados de Tamiris Juliane
Machado – Gerente RH, descrito em qual regional estará se candidatando, sendo válida a candidatura
em até DUAS delas, indicando a primeira e segunda opção.
Endereço: Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais
Rua Fornaciari, 129 – Pedro II, Belo Horizonte/MG
Cep.: 30.770-010
8.3. Os questionamentos e recursos referentes ao presente edital deverão ser enviados para os endereços
eletrônicos do tópico 8.1 de acordo com a Regional que deseja trabalhar. Somente serão analisados os
recursos enviados dentro do prazo estabelecido no cronograma deste edital. Se houver alteração na
ordem da classificação, em função de deferimento de recurso, essa alteração será considerada para todos
os candidatos, independentemente de terem recorrido.
Os resultados das etapas descritas no tópico 7 serão divulgados no site da Cáritas Brasileira Regional
Minas Gerais: mg.caritas.org.br
Belo Horizonte, 09 de setembro de 2019.

