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O Pequeno
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO

SELEÇÃO DE CANDIDATOS (AS) A VAGA DE PAI OU MÃE SOCIAL.

EDITAL N° 10/2020.

1. PREÂMBULO:
1.1 A Associação Beneficente o Pequeno Nazareno torna público e estabelece as
normas do processo seletivo para o preenchimento da vaga de PAI OU MÃE SOCIAL.
1.2 Informações sobre o Projeto podem ser obtidas na sede da entidade, situada à
Rua Uiana, antiga Nossa senhora de Nazaré, 215, Colônia Terra Nova II, Manaus/AM
2. DO NÚMERO DE VAGAS/REQUISITOS/SALÁRIOS:
2.1 Os números de vagas, requisitos e salários:
2.1.1 01 (uma) vaga para Pai ou Mãe Social. Formação mínima nível médio,
desejável experiência em atendimento a crianças e adolescente, para trabalhar e
residir no lar.
As principais atividades desenvolvidas são:
- Organização da rotina doméstica e do espaço residencial
- Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;
- Relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente;
- Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de
desenvolvimento de cada criança ou adolescente);
- Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida,
fortalecimento da autoestima e construção da identidade;
- Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada
criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida. Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços
SALÁRIO BRUTO R$ 2.000,00.
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DA INSCRIÇÃO:
item 3.1 As inscrições poderão ser realizadas via e-mail
opnmanaus@opequenonazareno.org.br
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

04 A 09/09/2020
10 A 11/09/2020

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
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