Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social - CJCIAS
Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores - CEPAT

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL
O Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social/Centro de Pesquisa e Apoio ao
Trabalhador – CJCIAS/CEPAT, organização de caráter público e não governamental,
vem comunicar a abertura de processo de seleção para o preenchimento de 1 (uma) vaga
para Assistente Social para a cidade de Curitiba (PR).
O Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social/Centro de Pesquisa e Apoio ao
Trabalhador – CJCIAS/CEPAT, obra mantida pela Associação Antônio Vieira –
ASAV, realiza atividades de Formação Político-Cidadã, dentro da Política Pública de
Assistência Social, considerando as diretrizes do Plano Político Institucional da Rede
Jesuíta de Cidadania e Ação Social.
Particularmente, ao(à) novo(a) contratado(a) será demandado(a) a tarefa de contribuir com
a organização e a coordenação de grupos de formação, realização de visitas a campo e a
instituições, elaboração de projetos e relatórios e a intermediação com o Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS) e a Fundação de Ação Social (FAS).
PERFIL REQUERIDO
O(A) candidata(o) deverá ter:
– Curso superior de Serviço Social, com registro no CRESS (e estar em dia com o
CRESS);
– Conhecimentos acerca da Política de Assistência Social;
– Experiência nos processos e técnicas inerentes ao Serviço Social;
– Capacidade de reflexão, elaboração, sistematização e redação de textos, projetos e
relatórios;
– Capacidade de articulação e trabalho em equipe;
– Disponibilidade para realizar visitas a campo e a instituições;
– Conhecimentos básicos de word, excel e internet;
– Disponibilidade para cumprir uma carga horária de 30 horas semanais;
– Carteira de condutor.
PROCESSO DE SELEÇÃO
Das Inscrições
Os currículos deverão ser encaminhados até o dia 25 de junho de 2014, quinta-feira, às 12
horas, para o e-mail cepat_cjciascuritiba@asav.org.br. No campo assunto, colocar: "Edital
de seleção – Assistente Social", e anexar o currículo com foto (optativo).
Etapas da Seleção
Etapa 1 - Análise do currículo e seleção dos candidatos para a Etapa 2. O resultado da 1ª
etapa será divulgado no dia 27 de junho.
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Etapa 2 – A entrevista individual e a elaboração de texto serão realizadas no dia 30 de
junho. Participarão dessa etapa somente os(as) selecionados(as) na Etapa 1.
Etapa 3 – A entrevista coletiva será realizada no dia 01 de julho. Participarão dessa etapa
somente os(as) selecionados(as) na Etapa 2.
O resultado final será informado no dia 02 de julho.
Observações:
a) Todos(as) os(as) candidatos(as) serão informados(as) acerca do resultado de cada etapa
da seleção que estiverem participando.
b) A contratação será imediata. O local do trabalho: Centro Jesuíta de Cidadania e Ação
Social/Centro de Pesquisa e Apoio ao Trabalhador – CJCIAS/CEPAT (Rua João Baptista
Gabardo, 433 – Sítio Cercado – Curitiba-PR).
c) A remuneração é de R$ 2.055,00 mensais.

Curitiba, 16 de junho de 2014.
A coordenação.
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