
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 2021 
 

 
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, Novo Horizonte, Serra/ES, CEP 
29.163-324.  
A Rede AICA tem como missão “Contribuir para formação de cidadãos éticos, autônomos, 
competentes e solidários”, com atuação em diversos territórios do município de Serra 
desenvolvendo serviços em todos os níveis de proteção da Política Nacional de Assistência 
Social, a saber: 
Proteção Social Básica: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
adolescentes. 
Proteção Social Especial: 

Média complexidade: Serviços de Execução da Medida Socioeducativa de Liberdade 
assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. 
Alta complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional para meninos de 0 a 18 anos. 

 
 
Vem por meio deste Edital tornar público a realização de processo seletivo nº 01/2021 para 
selecionar candidatos para contratação imediata e formação de cadastro reserva nas funções 
de psicólogo (a), pedagogo (a) e educador (a) social para atuarem nos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para adolescentes e Medida Socioeducativa.  

 
Da Divulgação: 

 
A divulgação oficial do processo seletivo, incluindo resultado das etapas será divulgado APENAS 
através de seu site http://www.redeaica.org.br/ e na página do Facebook @RedeAICA. 
Informamos que a realização das etapas previstas neste Edital seguirá as determinações da OMS 
- Organização Mundial de Saúde e demais órgãos de regulação da saúde pública, visando uma 
atuação responsável neste processo de pandemia, evitando assim a propagação da COVID-19. 
 

Da inscrição: 
 

A inscrição neste processo seletivo se configura aceitação integral das regras estabelecidas neste 
Edital, por isso é necessário a leitura total antes de efetivar sua inscrição.  
Para participar do processo de seleção o candidato deve encaminhar currículo, em formato PDF 
salvo com o nome completo do candidato, pelo e-mail gestaodepessoas@redeaica.org.br entre 
os dias 09 à 17/09/2021, digitando no espaço “Assunto” da mensagem o código da vaga, 
conforme quadro acima e no prazo estabelecido neste Edital. 
Somente serão analisados currículos enviados na forma descrita neste Edital, os demais serão 
automaticamente desclassificados. 
É necessário ter nacionalidade brasileira ou no caso de estrangeiros encontrar-se em 
conformidade com a legislação do Brasil e estar em dia com o serviço militar obrigatório, se do 
sexo masculino. 
Possuir os requisitos exigidos para o exercício da função, segundo este Edital. 
É permitido se candidatar a apenas uma vaga neste processo seletivo. 
Não serão aceitos currículos entregues na sede da instituição. 
 

 
 

Das funções, requisitos e vagas: 
 

http://www.redeaica.org.br/
mailto:gestaodepessoas@redeaica.org.br


Função: Psicóloga (o) Código: PSI 

Requisitos 
Nº de 
Vagas 

Carga Horária 

Habilidade técnica:  

• Superior completo em Psicologia.  

• Registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP.  

• Experiência de trabalho na função com adolescentes e jovens 
(comprovada em carteira); 

• Domínio no uso do word, excel e internet; 

• 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 de crianças e adolescentes 
e Assistência Social: ECA, SINASE, SUAS, Orientações Técnicas 
dos serviços, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, PNAS – Política 
Nacional de Assistência Social. 

• Noção de organização e planejamento. 

• Disponibilidade para formação permanente e continuada 
 

Habilidade Humana:  

• Ter boa capacidade de relacionamento em equipes e grupos; 

• Habilidade em facilitação de grupos.  

• Ser interessado no aprendizado constante. 

• Habilidade para lidar com situações de conflito; 

• Ser proativo, organizado, responsável e comprometido.  

2 vagas e 
CR 

44 horas 
semanais 

 

Função: Pedagoga (o) Código: PED 

Requisitos 
Nº de 
Vagas 

Carga Horária 

Habilidade técnica:  

• Superior Completo em Pedagogia.  

• Registro no Conselho Regional correspondente.  

• Experiência profissional na área pedagógica, com uso de 
ferramentas e habilidades manuais e criativas. 

• Noção de organização e planejamento. 

• Domínio no uso do word, excel e internet; 

• Demonstrar capacidade / habilidade: redacional (elaboração de 
textos e relatórios), para sistematização de informações; 

• Conhecimento da legislação da área de crianças e adolescentes 
e Assistência Social: ECA, SINASE, SUAS, Orientações Técnicas 
dos serviços, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, PNAS – Política 
Nacional de Assistência Social. 

• Noção de organização e planejamento. 

• Disponibilidade para formação permanente e continuada 
 

 
Habilidade Humana:  

• Ter boa capacidade de relacionamento em equipes e grupos; 

• Habilidade em facilitação de grupos.  

• Ser interessado no aprendizado constante. 

• Habilidade para lidar com situações de conflito; 

• Ser proativo, organizado, responsável e comprometido. 

1 vaga e 
CR 

44 horas 
semanais 

 



Função: Educador Social (a) Código: EDU 

Requisitos 
Nº de 
Vagas 

Carga Horária 

Habilidade técnica:  

• Ensino médio completo. 

• Experiência profissional na função, com uso de ferramentas e 
habilidades manuais e criativas. 

• Noção de organização e planejamento. 

• Domínio no uso do word, excel e internet. 

• Demonstrar capacidade / habilidade de condução de grupos e 
dinâmicas. 

• Habilidades artísticas e culturais. 

• Conhecimento da legislação da área de crianças e adolescentes 
e Assistência Social: ECA, SINASE, SUAS, Orientações Técnicas 
dos serviços, Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, PNAS – Política 
Nacional de Assistência Social. 

• Noção de organização e planejamento. 

• Disponibilidade para formação permanente e continuada 
 
Habilidade Humana:  

• Ter boa capacidade de relacionamento em equipes e grupos; 

• Habilidade em facilitação de grupos.  

• Ser interessado no aprendizado constante. 

• Habilidade para lidar com situações de conflito; 

• Ser proativo, organizado, responsável e comprometido. 

1 vaga e 
CR 

44 horas 
semanais 

 
 

Das etapas do processo de seleção: 
 

Para continuidade do candidato em todo o processo é necessário o comparecimento e a 
pontualidade em todas as etapas do processo seletivo. A tolerância será de apenas 15 minutos, 
atrasos superiores ou ausência estará automaticamente eliminado do processo seletivo.  
O processo seletivo contará com as seguintes etapas: análise de currículos, prova de 
conhecimentos técnicos/ redação e entrevista. 
 
 

Etapas  Datas 

Divulgação do Edital De 09 à 16/09/21 

Envio de currículos De 09 à 17/09/21 

Divulgação dos selecionados para a próxima etapa 29/09/21 

Prova de conhecimentos técnicos/redação De 30/09 à 1º/10/21 

Divulgação dos selecionados para a próxima etapa 06/10/21 

Entrevistas Entre 07 à 15/10/21 

Divulgação de resultado final do Processo seletivo 18/10/21 

 
O candidato convocado para as etapas de prova e entrevista e deverá comparecer na data e 
horário agendado, no seguinte endereço: 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. 
 
 
O candidato selecionado para a entrevista deverá apresentar os seguintes documentos: CTPS, 
Identidade, Carteira de registro no Conselho Regional e CPF no ato da entrevista. 
 

Do resultado do Processo Seletivo: 
 

O resultado final do processo seletivo será divulgado através de lista nominal e ordem 



classificatória no site www.redeaica.orgbr.  
 A classificação no processo seletivo não implica em obrigatoriedade de contratação pela Rede 
AICA. 
 

Da contratação:  
 

A contratação será sob o Regime da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo assim não 
garante estabilidade aos contratados. A contratação se dará a título de experiência pelo período 
de 90 (noventa) dias, sendo neste período realizada a avaliação de desempenho e sendo de 
interesse das partes o contrato passa a ser por tempo indeterminado. 
O candidato é responsável pelas informações prestadas e em caso de inveracidade em qualquer 
fase do processo será automaticamente desclassificado e até mesmo após a contratação, o 
contrato de trabalho poderá ser rescindido por justa causa. 
 
 

Das Disposições gerais: 
 

A participação neste Processo Seletivo não implica em obrigatoriedade de contratação por parte 
da Rede AICA. 
 
A inscrição neste Processo Seletivo implica no conhecimento e aceitação de todas as condições 
estabelecidas pela Rede AICA neste Edital, das quais o (a) candidato (a) não poderá em hipótese 
alguma alegar desconhecimento. 
 
O presente Edital, a critério da Gestão da Rede AICA, em consenso com a Comissão de 
Recrutamento e Seleção, poderá ser cancelado, adiado ou revogado, no todo ou em parte, sem 
que isso gere motivo para qualquer pedido de reparação ou indenização por parte dos 
participantes. Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualização ou  acréscimos, em 
qualquer uma de suas etapas, seguindo os mecanismos de divulgação previsto neste 
instrumento. 
 

Serra/ES, 02 de setembro de 2021. 
 

ASSOCIAÇÃO REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
REDE AICA 

http://www.redeaica.orgbr/

