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O Pequeno

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO

SELEÇÃO DE CANDIDATOS (AS) ÀS VAGAS DE PSICOLOGO (A), ANALISTA
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, EDUCADOR SOCIAL DE RUA, E ARTE
EDUCADOR TEATRO E TÉCNICAS CIRCENSES

EDITAL N° 01/2020.

1. PREÂMBULO:
1.1 A Associação Beneficente o Pequeno Nazareno torna público e estabelece as
normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas de PSICOLOGO (A),
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, EDUCADOR SOCIAL DE RUA, E
ARTE EDUCADOR TEATRO E TÉCNICAS CIRCENSES.
1.2 Informações sobre o Projeto podem ser obtidas na sede da entidade, situada à
Rua Nossa senhora de Nazaré, 215, Colônia Terra Nova, Manaus/AM
2. DO NÚMERO DE VAGAS/REQUISITOS/SALÁRIOS:

2.1 Os números de vagas, requisitos e salários:
2.1.1 01 (uma) vaga de PSICÓLOGO (A). Curso Superior em Psicologia em
Instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo MEC, e Registro no Conselho.
Experiência em planejar, executar, acompanhar, avaliar e controlar as atividades
relacionadas à psicologia, com cunho socioeducacional, com a finalidade de inclusão
social, com crianças e adolescentes em situação de rua e assessoramento e
orientação de suas respectivas famílias, nos eixos de atendimento da organização,
com no mínimo 1 ano de comprovação de experiência na profissão, para contratação
em regime de CLT.
Indispensável CNH B.
SALÁRIO BRUTO R$ 2.500,00.
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2.1.2 01 (uma) vaga de ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, preferência
para curso superior completo nas áreas de administração, contabilidade e afins.
Experiência ou trabalhos no terceiro setor, experiencia em rotinas de recursos
humanos, controles financeiros, contas a pagar e receber, relatórios financeiros e
gerenciais, prestação de contas de projetos sociais. Desejável o mínimo 01 ano de
comprovação de experiência na profissão, para contratação em regime de CLT.
Indispensável CNH B.
SALÁRIO BRUTO R$ 2.500,00.

2.1.3 01 (uma) vaga de EDUCADOR SOCIAL DE RUA, desejável experiencia na
abordagem de crianças e adolescentes em situação de rua e trabalho infantil,
mapeamento, observação em área de atuação e acompanhamento, organização e
desenvolvimento de atividades e ações recreativas. Escolaridade mínima Ensino
Médio completo e indispensável CNH B.
Desejável conhecimento em projetos sociais, culturais, arte e em políticas públicas.
SALÁRIO BRUTO R$ 2.200,00.

2.1.4 01 (uma) vaga de ARTE EDUCADOR TEATRO E TÉCNICAS CIRCENSES,
imprescindível formação superior em Artes Cênicas e áreas afins, experiência na
elaboração de projetos pedagógicos, cumprimento de planos de trabalho, com foco
na importância artística e tecnológica, com abordagem para crianças e adolescentes
em situação de rua, trabalho infantil e vulnerabilidade social desenvolvimento de
estratégias de escuta, mobilização e engajamento de crianças e jovens.
Desejável conhecimento em projetos sociais, culturais, arte e em políticas públicas.
SALÁRIO BRUTO R$ 1.500,00.

3. DA INSCRIÇÃO:
item 3.1 As inscrições poderão ser realizadas via e-mail
opnmanaus@opequenonazareno.org.br
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4. DA FORMA DE AVALIAÇÃO:

4.1 Avaliação dos currículos e entrevistas, onde serão observados a experiência comprovada
e capacidade técnica nas respectivas áreas afins.

4.2 O certame terá duas etapas de avaliação: A primeira de caráter eliminatório e
classificatório de avaliação curricular; segunda etapa com caráter classificatório de
entrevistas, onde somente os candidatos classificados serão convocados para entrevista. Aos
candidatos selecionados terão seus nomes divulgados no site da OPN.

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1-Serão selecionados (as) aqueles (as) candidatos (as) que, pela ordem
classificação, preencherem o número de vagas oferecidas.

decrescente de

5.2 Caso ocorram desistências de candidatos (as) selecionados (as), poderão ser chamados
(as) a ocupar as vagas remanescentes outros (as) candidatos (as) aprovados (as),
sendo respeitada a ordem de classificação.

6. DO CRONOGRAMA:
6.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo
seletivo, bem como da divulgação de resultados, constam na tabela abaixo:

CRONOGRAMA

23 A 25.06.2020

23 A 25.06.2020

ETAPA

Período de Inscrições

Processo de Entrevistas
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7. DA INSCRIÇÃO:
7.1 FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME COMPLETO:
CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO EM:
FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR:
EMAIL:
TELEFONES:
ESTADO:

7.1.2 O(a) candidato(a) deverá enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida
juntamente com o currículo atualizado, em um arquivo único, em formato PDF.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:
8.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título
eleitoral, carteira nacional de habilitação (modelo sem foto), carteira de estudante ou carteiras
funcionais sem valor de identidade.

_____________________________________
Tommaso Lombardi
Diretor Administrativo- Representante Legal
Associação Beneficente O Pequeno Nazareno - Manaus
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