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DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO JURÍDICO-SOCIAL – 

DIJUS 

 

                                           EDITAL DE SELEÇÃO 001/2013 

 

 O MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAUS, ATRAVÉS DO 

SEU CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

VEM TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL 

PARA  OS CARGOS  

ABAIXO  PARA ATUAR EM PROGRAMA DE ATENDIMENTO A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME AS REGRAS 

DESCRITAS: 

 

1. Entrega de currículo:   Período: 04  a 06 de Março  de 2013. 

2. Seleção de currículos: Período de 07  a  08 de Março de 2013 

3. Entrevistas com as pessoas que tiveram seus  CURRÍCULOS 

SELECIONADOS:  Período de   a  11 a 13  de Março de 2013. 

4. Resultado da Seleção:  14 de Março de 2013 

 

Local para entrega de Currículos: Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente 

     Tv. Dom Romualdo de Seixas, 918 

     Belém- Pará 

     Cep:66050-110 

     Fone:91- 3241-7007 

                91-3224-7967 

Ou através do Email: cedecaemaus@uol.com.br 

 

 

 

1-Pedagogo: Terá como função a coordenação pedagógica, 
realização de oficinas com temas relacionados aos direitos 
sexuais, produção de material pedagógico, acompanhamento 
pedagógico de adolescentes que estejam participando das 
atividades do projeto, produção de relatórios e orientação 
pedagógica dos educadores envolvidos nas ações do projeto. 
REQUISITOS NECESSÁRIOS: 
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1. Experiência com o tema dos direitos sexuais 
2. Escolaridade de Nível superior em pedagogia. 
3. Identidade com a temática dos direitos humanos em especial 

na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 
4. Capacidade de  trabalhar em Equipe 
5. Experiência na condução de oficinas pedagógicas. 
6. Capacidade de Articular serviços, movimentos sociais, 

programas, rede em geral. 
7. Disponibilidade para viajar 
8. Capacidade de mobilizar, coordenar reuniões e eventos com 

grupos internos e externos de acordo com as exigências do 
programa. 

. 
9. Conhecimento de informática e  internet 
 

 
 
5-Educador Social- Acompanhar os adolescentes em oficinas 
pedagógicas, realizar oficinas sobre os temas relacionados aos 
direitos de crianças e adolescentes em especial sobre  direitos 
sexuais, desenvolver metodologias de formação que estimulem a 
participação de crianças e adolescentes, produzir materiais 
pedagógicos que estimulem a capacidade de reflexão dos/das 
adolescentes sobre o tema dos direitos sexuais.Produzir 
relatórios de atividades, acompanhar adolescentes em visitas de 
órgãos públicos. 
REQUISITOS NECESSÁRIOS 
 
1. Identidade com a temática dos direitos humanos, com ênfase 

nos direitos sexuais de crianças e adolescentes; 
2. Experiência na área da educação social com crianças, 

adolescentes e famílias vítimas de violência. 
3. Capacidade de fomentar situações educativas alternativasl. 
4. Disponibilidade para viajar 
5. Capacidade de trabalhar em equipe 
6. Capacidade para produzir relatórios e subsídios para  

fomentar banco de dados e discussões sobre os indicadores 
sociais das situações atendidas na área da educação. 
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7. Conhecimento de informática e internet 
8. Ter concluído o nível médio 
 
 
 
Orientações gerais: 
*Os currículos deverão estar acompanhados de uma carta 
de apresentação . 
*Os currículos deverão ser entregues no horário comercial 
na sede do centro de defesa da criança e do adolescente 
Emaús, na TV. Dom Romualdo de seixas 918. Ou remetido 
por email: cedecaemaus@uol.com.br 
* O Resultado do seleção será divulgado no site do 
Movimento República de Emaús 
(WWW.movimentodeemaus.org) no dia 14 de Março de 2013 
até as 18:00h. 
* A contratação é por prazo determinado de acordo com as 
normas de CLT. 
 
Equipe de Seleção: 
 
Elaine Batista 
Fátima Trindade dos Santos 
Alessandra Cordovil 
 
 

 

 

Raimunda das Graças Borges Trapasso Ana Celina Bentes Hamoy 

Coordenadora do MRE   Coordenadora do CEDECA-Emaús 

 

  


