
 

 

 

 
EDITAL DE SELEÇÃO 

 

O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – Cendhec está selecionando 
1 (um) pedagogo(a) para compor a equipe do Programa  “Direito à Cidade” que cuja 
missão  é  “Contribuir  com  a  garantia  da  segurança  da  posse  da  terra  dos(as) 
moradores(as) das ZEIS para que tenham assegurada uma moradia digna e qualidade 
de vida, estando em condições de produzir soluções para seus problemas como 
cidadãos e cidadãs participantes da vida pública na comunidade”. 

 
PERFIL 

 
• Formação superior em Pedagogia 

• Experiência profissional comprovada com Educação de adolescentes e jovens; 

• Experiência prática na condução de processos formativos de adolescentes e 
jovens em comunidades; 

• Desejada experiência com Educação Popular e Movimentos Sociais Urbanos; 

• Facilidade para trabalhar em equipe; 

• Habilidade para elaboração de textos e relatórios descritivos; 

• Conhecimento de informática (ferramentas do Office); 

• Disponibilidade para 20 (vinte) horas semanais – 2ª a 6ª feira – Tarde; 

• Disponibilidade para viajar; 

• Disponibilidade para atividades em comunidades no horário noturno e finais de 
semana. 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
• Elaboração   e   facilitação   de   atividades   pedagógicas   com   grupos   de 

adolescentes e jovens; 

• Participação   como   facilitador/a   em   cursos   e   processos   de   formação 
desenvolvidos pelo Cendhec na temática Direitos Humanos, juventude e Direito 
à Cidade; 

• Planejamento,  monitoramento  e  avaliação  de  metodologias  e  processos 
pedagógicos; 

• Articulação com órgãos e entidades no campo governamental e da sociedade 
civil; 

• Representação Institucional em Redes, Fóruns e articulações da Sociedade 
Civil e canais de participação (Conselhos e outros); 

• Elaboração de textos e relatórios; 
 

As inscrições se darão pelo envio de currículo no período abaixo descrito 
exclusivamente via e-mail para o endereço cendhec@cendhec.org.br (a 
mensagem que encaminha o currículo deverá conter no campo “assunto” os seguintes 
termos: seleção pedagogia - DC 2018). 

 
A seleção compreenderá as seguintes etapas: 

 
• PRÉ-SELEÇÃO: 

 Envio de Currículo 11 a 17/08; 
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 Resultado 20/08 até 19h (comunicado diretamente aos candidatos(as) 
por email); 
 

• PROVA ESCRITA E PRÁTICA: 21/08 - 09h às 12h 

• ENTREVISTA: 24/08 – 13h às 17h 

• RESULTADO FINAL: 27/08/18 (comunicado diretamente aos candidatos(as) 
por email); 

 
CADA ETAPA DO PROCESSO SERÁ ELIMINATÓRIA. Os(as) candidatos(as) serão 
informados por email de sua aprovação para continuidade no processo de seleção. 

 
PREVISÃO DE INICIO DO TRABALHO: 03 de setembro de 2018 

 
Informações pelos telefones: (81)  32277122 – 32277662 – 32274560 
 

 
10 de agosto de 2018. 

 

 
 
 

Coordenação Geral CENDHEC 

Coordenação do Programa Direito à Cidade 


