
          

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL 001/2020 

 
Rua João de Barro, 144, Novo Horizonte, Serra, ES, 29163-324 | (27) 3338-5575 

gestaodepessoas@redeaica.org.br | coordenacao@redeaica.org.br 

EDITAL DE CADASTRO DE RESERVA  
 

A ASSOCIAÇÃO REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE – REDE AICA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita 

no CNPJ sob o nº 15.538.642/0001-16, localizada na Rua João de Barro, 144 – CEP 29.163-

324 – Novo Horizonte, Serra, Espírito Santo torna publico a abertura de processo seletivo 

INTERNO para vaga na função de SERVIÇO SOCIAL, com carga horária de 30 horas 

semanais. 

 

INSCRIÇÕES  
 
As inscrições encontram-se abertas e acontecerão através de envio de currículo por email:  
gestaodepessoas@redeaica.org.br 
 
Os candidatos serão convocados para entrevista e deverão comparecer na data e horário 
agendado. Local da entrevista será na sede da Rede AICA, anexo ao Projeto Cidadão, 
localizado em Novo Horizonte – Rua João de Barro, nº 144, Serra /ES– ao lado da Escola CAIC. 
 

Critérios Exigidos: 

 Formação superior em Serviço Social; 

 Registro no Conselho Regional de Serviço Social; 

 Experiência de trabalho na função (comprovada em carteira); 

 Ter boa capacidade de relacionamento em equipes e grupos; 

 Disponibilidade para início assim que convocado; 

 Domínio no uso do word, excel e internet; 

 Habilidade para lidar com situações de conflito; 

 Experiência de trabalho com adolescentes e jovens; 

 Demonstrar capacidade / habilidade: redacional (elaboração de textos e relatórios), 

para comunicação e articulação com parceiros públicos e privados, Juizado, e de 

sistematização de informações; 

 Conhecimento da legislação da área: ECA, SINASE, SUAS, Orientações Técnicas, 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, PNAS – Política Nacional de Assistência Social e junto às experiências 

e demais normativas que regem o atendimento socioeducativo e outras experiências 

e temáticas acerca dos adolescentes a quem se atribui a autoria de atos 

infracionais. 
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Descrição do Cargo: 

 Elaborar, planejar e executar ações socioassistenciais. 

 Encaminhar adolescentes e jovens para referenciamento ao CRAS/CREAS. 

 Triagem no primeiro atendimento, para identificar as principais demandas. 

 Atendimento e acompanhamento familiar. 

 Criar e alimentar cadastros doa adolescentes e jovens. 

 Supervisão de estagiário. 

 Supervisionar planos e atividades do acolhimento institucional. 

 Realizar intervenções técnicas junto aos adolescentes e jovens. 

 Propor e promover capacitação para educadores e voluntários. 

 Elaboração de diagnósticos, relatórios, indicadores. 

 Elaborar e preencher documentos, fichas, formulários, projetos e outros, mantendo-

os atualizados, considerando as prerrogativas do serviço.  

 Representar a entidade em espaços públicos, privados, conselho, reuniões locais e 

territoriais quando convocado e indicado.  

 Realizar visita técnica domiciliar. 

 Elaborar o PIA (Plano Individual de Atendimento) e reavaliar periodicamente cada 

caso, dando ciência dos resultados à autoridade competente. 

 Informar periodicamente os adolescentes e jovens sobre sua situação processual – 

considerando o grau desenvolvimento cognitivo. 

 Responsabilizar-se pela coordenação da unidade na ausência da coordenação. 

 Realizar estudos de casos periodicamente com a rede sócio assistencial e técnico 

de referência do Juizado. 

 Programar calendário de reuniões periódicas com equipe da unidade para avaliação 

e planejamento de ações.  

 Realizar a mediação de conflitos existentes. 

 Atender os educadores/voluntários, quando entender necessário ou quando 

solicitado pela Coordenação. 

  

 

Jornada de Trabalho: 

30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 18:00hs. 

 

Faixa salarial e benefícios: 

Valor de Salário de acordo com planilha institucional. 

Vale transporte. 

Regime de contratação: CLT (efetivo) 

Alimentação na instituição. 
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Cronograma do processo seletivo: 

Recebimento da documentação: 20 à 22 de Janeiro de 2020 

Divulgação dos classificados para entrevista: 23 de Janeiro de 2020 

Realização das entrevistas: 27 de Janeiro de 2020 

Aplicação de teste teórico: 28 de Janeiro de 2020 

Previsão de divulgação do resultado final: 30 de Janeiro de 2020 
 

 

Etapas do Processo Seletivo: 

Análise Curricular – Eliminatória 
A análise curricular constará da verificação de atendimento ou não dos pré-requisitos do 
cargo, relativos à idade, escolaridade e experiência profissional exigida; 
 
Os candidatos que atenderem, por intermédio de seus currículos, aos pré-requisitos, 
alinhados aos quesitos desejados, estarão habilitados a participarem da 2º etapa do 
processo seletivo; 
 
Os candidatos que, por intermédio de seus currículos, deixarem de atender a um ou mais 
dos pré-requisitos de escolaridade e experiência profissional estarão eliminados, 
automaticamente, do Processo Seletivo; 
 
Os candidatos habilitados na etapa de Análise Curricular receberão a convocação por email 
ou telefone, para a 2ª etapa do Processo Seletivo, com informação de data, local e horário 
para realização da entrevista individual. 
 
Entrevista Individual 
Os candidatos habilitados na Análise Curricular - Eliminatória serão convocados para a 
etapa de Entrevista Individual; 
 
Resultado do Processo Seletivo 
O candidato selecionado será convocado obedecendo ao número de vagas oferecidas. 
 
Os candidatos remanescentes comporão um banco de reserva, se for o caso, por ordem de 
classificação final, e poderão ser convocados, em caso de: 
 
a) desistência do primeiro colocado; 
b) demissão do primeiro colocado. 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL 

Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente – Rede AICA 

 

 


