PROCESSO SELETIVO

CARGO: Técnico Social (formação psicologia)
LOCAL: Barcarena/PA

A De Peito Aberto, Organização da Sociedade Civil (OSC), informa que, no
período de 13/08 a 23/08 de 2020, estarão abertas inscrições para a seleção de
TÉCNICO(A) SOCIAL, com formação em psicologia, para atuar junto à esta
OSC em projeto esportivo e cultural em Barcarena / PA.

O técnico(a) social, com formação em psicologia, deverá realizar as seguintes
atribuições:
I.

Realizar atendimento e acompanhamento social de alunos e familiares;

II. Realizar relatórios semanais, mensais e preenchimento de planilha;
III. Planejar e executar oficinas temáticas;
IV. Participar de reuniões de equipe, semanalmente;
V. Participar de acompanhamento e supervisão de casos, quinzenalmente;
VI. Realizar visita técnica domiciliar;
VII. Realizar atendimento nas comunidades atendidas, semanalmente;
VIII. Articular a rede de assistência social (CRAS, CREAS), rede
educacional e rede de saúde, dentre outras que por ventura se fizerem
necessárias para potencializar o acompanhamento de alunos e
familiares.
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Regime de contratação: CLT
Nº vagas: 01 (contratação imediata) e 02 (cadastro de reserva)
Carga horária: 30h/semanais
Pré-requisitos: Formação em psicologia

Horário de trabalho: a definir

O processo de seleção será composto por três etapas, todas de caráter
eliminatório e classificatório:
1ª fase: Análise e seleção de currículos;
2ª fase: Produção de relatório e resolução de cases;
3ª fase: Entrevista.
Resultado: Os resultados da 1ª, 2ª e 3ª fases, assim como o resultado final do
processo seletivo serão informados através do endereço eletrônico dos
candidatos aprovados.
Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 23 de agosto de 2020
para o endereço de email: trabalheconosco@depeitoaberto.com.br

Wenceslau Teixeira Madeira Junior
Presidente da De Peito Aberto
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