
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                        

  EDITAL DE SELEÇÃO 

 

 

O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social – CENDHEC está realizando 

seleção para cadastro reserva de vaga de PSICÓLOGO(A) para futuro contrato na 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 Psicologia, com no mínimo 3 anos de experiência; 

 Interesse no campo dos Direitos Humanos e Direito da criança e do adolescente; 

 Experiência de trabalho com crianças e adolescentes, em especial com trabalho de 

prevenção e/ou enfrentamento à violência doméstica e sexual contra crianças e 

adolescentes; 

 Experiência de trabalho com grupos e comunidades; 

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

famílias e 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 
 

 Atendimento de crianças, adolescentes e familiares;  

 Articulação com a Rede de Proteção para encaminhamentos necessários; 

 Atuar como facilitador(a) em processos formativos na área de Direitos Humanos e 

Criança e Adolescente; 

 Produção e registro de parecer e outros documentos técnicos; 

 Produção de Textos e Relatórios, referente à atuação no Programa. 

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

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

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

habilitando ao processo de seleção para Psicóloga do Programa de Direito da Criança e do 

Adolescente dias 19 e 20  de agosto de 2020, via e-mail: selecao@cendhec.org.br e deve 

indicar no campo ASSUNTO: SELEÇÃO PSICÓLOGA DCA 2020 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

1ª) Envio do Curriculum Vitae: 

- Todas as experiências deverão estar datadas com mês e ano; 

- Arquivo com o currículo deverá ser encaminhado em formato Word ou PDF 

do pacote Office e nomeado com o nome do(a) candidato(a) : 19 e 20 de agosto 

de 2020; 

2ª) Entrevista:  26 e/ou 27 de agosto de 2020 .  

 

 

mailto:selecao@cendhec.org.br


 
 

 
 
 
 
 

 

 

- Cada etapa do processo será eliminatória. Apenas os(as) candidatos(as) aprovados(as) 

para as etapas seguintes terão seus nomes divulgados, através das redes sociais e site do 

CENDHEC. 

- O(A) candidato(a) deverá acompanhar o resultado pelas redes sociais e site do 

Cendhec. 

- O Cendhec não se responsabilizará por não conseguir contato através dos e-mails e 

números de telefones que deverão estar atualizados e devidamente informados no 

currículo.  

 

Resultado – até 31 de agosto de 2020. 

Salário Bruto R$ 2.600,45 (dois mil e seiscentos reais e quarenta e cinco centavos). 

Período de Vigência do Cadastro Reserva de 6 (seis)meses. 

 

Coordenação Geral CENDHEC 


