
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        

  EDITAL DE SELEÇÃO 

 

 

O Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social – CENDHEC está abrindo seleção 

para vaga de assistente social para compor a equipe do Programa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - DCA, cujo objetivo é “Garantir a promoção e defesa dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes, fortalecendo a ação da sociedade civil com vistas à 

implementação da Política Integral de Proteção e Garantia de Direitos”. 

PERFIL 
 

 Formação superior em Serviço Social; 

 Interesse no campo dos Direitos Humanos, Direito da Criança e do Adolescente; 

 Experiência profissional na gestão de programas e projeto sociais; 

 Experiência de trabalho com grupos e comunidades; 

 Experiência prática em processos formativos de grupos com crianças, adolescentes e 

famílias em comunidades; 

 Habilidade para elaboração de textos e relatórios descritivos e analíticos;  

 Facilidade para trabalhar em equipe;  

 Conhecimento de informática (ferramentas do Office); 

 Disponibilidade para viagens; 

 Disponibilidade para 20 (vinte) horas semanais. 

 

ATRIBUIÇÕES 
 

 Gestão compartilhada na coordenação de projetos; 

 Representação institucional em canais de participação – Conselhos, Redes e Fóruns; 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Coordenação e participação em processos formativos e de organização comunitária; 

 Produção e registro de conhecimentos técnicos; 

 Produção de relatórios. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Envio do Curriculum Vitae através de email informando que o(a) candidato(a) está se 

habilitando ao processo de seleção para Assistente Social do Programa de Direito da 

Criança e do Adolescente de 29 a 31 de julho de 2020, via e-mail: cendhec@cendhec.org.br 

e deve indicar no campo ASSUNTO: SELEÇÃO ASSISTENTE SOCIAL DCA 2020 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

1ª) Envio do Curriculum Vitae: de 29 a 31 de julho de 2020; 

2ª) Entrevista: 04 e/ou 05 de agosto de 2020, no turno da tarde.  

Cada etapa do processo será eliminatória. Os/as candidatos/as serão informados, por 

email, de sua aprovação, ou não, para continuidade no processo de seleção. 

Resultado – até 10 de agosto de 2020. 

Inicio do trabalho imediato.  

Salário Bruto R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) 

 

Coordenação Geral CENDHEC 

29 de julho de 2020. 
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