
               A Associação Unidos para o Progresso, através da sua diretoria

administrativa e conselho fiscal, nesse ato representado pela Senhora Maria

Nilzete Ferreira da Costa, e no uso de suas atribuições, torna público para

conhecimento dos interessados, que se encontra abertas as inscrições para

processo seletivo de 02 Educadores/as Socais para as Associação Unidos

para o Progresso, sendo 01 vaga para a comunidade de Espinho e 01 vaga

para o Bairro Antônio Holanda (Associação Paz e União). Ambos os

educadores, prestarão serviço as Unidas acima citadas (AUPP e APPU) de

Limoeiro do Norte-CE.

DA VAGA E FORMAÇÃO DO CANDIDATO:
                Os interessados/a, em concorrer as vagas, deverá ter ensino médio

completo, ou está já cursando ensino superior nas áreas de: Pedagogia ou

serviço social, e experiências e qualificações comprovadas em atividades

com projetos sociais e metodologias, com ciclos de vida: primeira infância,

adolescência, juventude e famílias.

DA RESIDÊNCIA, AMPLITUDE DE ATUAÇÃO:
                 O candidato/a deverá residir no bairro Antônio Holanda de

Oliveira, ou no Sitio Espinho prioritariamente, sendo ambos os locais

destinados à atuação dos educadores/a, contudo, esse não será um critério

determinante, podendo o candidato residir em outros locais de Limoeiro do

Norte - CE.

            Os educadores(a) atuarão, com execução de atividades de projetos,

metodologias e procedimentos operacionais da Associação conforme

atuação.
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O educador (a) deverá ter identificação com trabalho social, com

tecnologia ou mesmo atividades sociais, culturais. 

Conhecimento básico da pedagogia de Paulo Freire;

Domínio básico das ferramentas de tecnologia da informação, tais como

programa: Microsoft, Word e Excel básico;

Potencialidades de criatividade, afetividade, empatia, reconhecer e

conhecer contextos sociais;

Está engajado com a missão visão e valores da organização;

Defender os direitos sociais básicos de crianças adolescentes e jovens.

Ter identificação com leituras no campo social e com as referências

teóricas da Associação: Paulo Freire; Edgar Morin; paradigma da

Educação Biocêntrica e abordagem sistêmica.

Competência e habilidade para trabalho com crianças e adolescentes,

bem como condução de grupos de famílias.

Compreender a missão valores e políticas da Associação.

Capacidade de refletir questões sociais;

Capacidade de lidar com atividades desafiantes e em espaços

vulneráveis socialmente.

Capacidade relacional de bem viver em equipe.

Capacidade instalada de criar estratégias para superar os desafios do

setor;

Foco na atuação e em prazos de cumprimento de tarefas;

 DAS POTENCIALIDADES DOS EDUCADORES(A):

DO PERFIL E AMBIENTE DE TRABALHO:
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 FASES DO PROCESSO SELETIVO:

1ª fase- recebimento de currículo- 22 de Dezembro a 04 de janeiro 2022.

Enviar pelo e-mail coordenacao@unidosparaoprogresso.org.br bem como no

SINE/IDT de Limoeiro do Norte-CE

2ª fase- Análise de currículo pelo corpo Diretores e técnicos, 05 de Janeiro

2022. 

3ª fase- apreciação de saberes, e entrevista com os quatro candidatos que

atendem os requisitos básicos, dentre esses ficarão 02 educadores a serem

contratados. A avaliação presencial acontecerá dia 07 de janeiro 2022, a

partir das 14:00 na sede da Associação Unidos para o Progresso, situado a

rua Sebastião nunes, Nº 87 Sitio Espinho- Limoeiro do Norte-CE.

DO CONTRATADO/A:

1-     Os dois candidatos/as aprovados pelo Diretores administrativos, e corpo

técnico, serão contratados, por tempo determinado, sendo: 

      1.1-  Prestador que irá trabalhar no Espinho (AUPP) contrato a partir de

Janeiro 2022 encerrando em Dezembro 2022. 

      1.2- Prestador que irá trabalhar no Bairro Antônio Holanda, contrato, a

partir de Fevereiro de 2022 até Dezembro de 2022.

2-     A forma de contratação poderá ser em regime de RPA ou MEI

(Microempreendedor individual).

3-     A dinâmica do trabalho, constitui-se em 40 horas semanais.

4-O valor repassado será de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais)

valor bruto mensal.

 
Maria Nilzete Ferreira da Costa – Presidente Administrativa;

Limoeiro do Norte-CE, 22 de Dezembro 2021.
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