CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES
EDITAL Nº 003/2016
O MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS, ATRAVÉS DO SEU CENTRO DE
RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES VEM TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE
SELEÇÃO PARA OS CARGOS DE INSTRUTOR(A) DE MANUTENÇÃO, AUXILIAR
TÉCNICO, PEDAGOGA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E EDUCADOR SOCIAL
PARA ATUAR EM PROJETO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES E
JOVENS, CONFORME AS REGRAS DESCRITAS:
1. Entrega de currículo no período: 12 a 13 de abril de 2016
2. Seleção de currículo: Dia 14 de abril de 2016
3. Entrevistas: Dia 15 de abril de 2016
4. Resultado da Seleção: 16 de abril de 2016
5. Entrega de currículos pelo e-mail: crcbelem@movimentodeemaus.org
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OS CARGOS:
1) INSTRUTOR(A) DE MANUTENÇÃO: quantidade 02
• Escolaridade: nível médio;
• Experiência comprovada na docência em sala de aula;
• Conhecimento na área de manutenção de computadores e periféricos;
• Conhecimento em redes cabeadas e sem fio;
• Domínio de Software Livre;
Atividades a serem realizadas pela(o) contratada(o):
• Ministrar em sala de aula e laboratório de informática;
• Elaboração de conteúdos e planos de aulas;
• Participação em reuniões e eventos ligados às atividades do projeto;
• Produção sistemática de relatórios;
• Representar a entidade quando solicitado;
• Participar em reuniões internas, externas, planejamentos e outros sempre que solicitado pela
instituição;
• Elaboração de planos de trabalho.
2) AUXILIAR TÉCNICO: quantidade 02
• Escolaridade: nível médio;
• Boa redação, fluência verbal e relação interpessoal;
• Conhecimento de equipamentos de informática;
• Elaboração de relatórios e habilidade com planilha eletrônica;
Atividades a serem realizadas pela(o) contratada(o):
• Auxiliar os instrutores em sala de aula e no laboratório de recondicionamento;
• Auxiliar na preparação de instrumentos e equipamentos utilizados nas aulas;
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Auxiliar nas visitas de verificação dos equipamentos oferecidos em doação ao CRC;
Auxiliar no controle de entrada de doação e saída dos equipamentos para entrega às
entidades;
Auxiliar na coleta de especificações de materiais para compra;
Auxiliar na preparação das informações a serem incluídas no SICONV.

3) PEDAGOGA(O): quantidade 01
• Graduação em Pegadogia;
• Capacidade de acompanhamento de atividades pedagógicas de formação profissional;
• Capacidade de atuar em equipe e organizar reuniões;
• Identificação com as temáticas da conjuntura nacional de promoção e defesa dos direitos
humanos.
Atividades a serem realizadas pela(o) contratada(o):
• Planejamento de atividades pedagógicas;
• Elaboração de documentos de acompanhamento e controle das atividades educativas;
• Participação em reuniões e eventos ligados às atividades do projeto;
• Produção sistemática de relatórios;
• Elaboração de cronograma de aulas;
• Elaboração de metodologias e instrumento de avaliação com os instrutores;
.
4) EDUCADOR(A) SOCIAL: quantidade 01
• Escolaridade: nível médio;
• Experiência em organização da sociedade civil com atuação na proteção e garantias de
direitos de adolescentes e jovens;
• Experiência como educador em projetos que desenvolvem o protagonismo juvenil;
• Capacidade de planejamento e sistematização do processo laboral;
Atividades a serem realizadas pela(o) contratada(o):
• Desenvolvimento de atividades lúdicas, educacionais, sociais, esportivas e culturais
pertinentes às temáticas desenvolvidas nos cursos;
• Desenvolver junto ao educando meios para facilitar a descoberta de novos caminhos e
alternativas para seu desenvolvimento;
• Desenvolvimento, junto com a equipe social de atividades relativas aos assuntos
desenvolvidos na temática Cidadania e Direitos Humanos;
• Elaboração de relatórios das atividades;
5) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: quantidade 01
• Experiência em conservação e limpeza de diversos ambientes como salas, banheiros,
auditórios, depósitos, etc;
• Conhecimento da utilização de produtos de limpeza;
Atividades a serem realizadas pela(o) contratada(o):
• Auxiliar na limpeza e conservação dos espaços físicos do CRC;
• Limpeza dos móveis e utensílios nas dependências do CRC;
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Organização e arrumação dos espaços para realização de eventos como certificações,
reuniões com famílias e outros eventos com educandos;
Executar pequenos reparos, como: desentupir pia, troca de lâmpadas, etc.

Normas de contratação:
1. Salário Compatível com as normas da organização;
2. Vale-alimentação;
3. Carga horária de acordo com a norma trabalhista;
4. Contratação pelas normas da CLT.
* As entrevistas serão realizadas na sede do Movimento República de Emaús, rua Yamada nº 17,
bairro Bengui.
* O Resultado da seleção será divulgado no site do Movimento República de Emaús
(www.movimentodeemaus.org) no dia 15 de abril de 2016.

Georgina Negrão Kalife Cordeiro
Coordenação do Emaús
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