EDITAL Nº 002/2021-OPN/MANAUS
A Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
sob o CNPJ nº 00.371.537/0008-34, localizada na Rua Uiana, n. 215, Colônia Terra Nova II,
CEP: 69.015-240, torna público que realizara processo seletivo para a contratação de
profissionais por prazo determinado, no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, para atuarem no Projeto Consolidando as Ações do Projeto Gente Grande – PGG,
celebrado com o Fundo Manaus Solidária – FMS, através do Termo de Fomento nº 18/2020FMS.
1. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações,
caso existam, e consistirá na análise currículo profissional e entrevista presencial;
2. DO (S) CARGO (S)
2.1 CARGO, QUANTIDADE, CARGA HORÁRIA
CARGO
Assistente Administrativo

VAGA (S)
01 (uma)

CARGA HORÁRIA
40h/semanais

2.2 DOS REQUISITOS
2.2.1 Ensino Médio Completo
2.2.2 Experiência anterior no Terceiro Setor, em rotinas de recursos humanos, controles
financeiros, contas a pagar e a receber, relatórios financeiros e gerenciais,
prestação de contas de projetos sociais. Desejável comprovação de, no mínimo,
01 (um) ano de comprovação de experiência no cargo;
2.2.3 Indispensável CNH B.
2.3 DA REMUNERAÇÃO
2.3.1 A remuneração bruta do cargo é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) +
Vale-Alimentação no cartão no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais)
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições serão realizadas por meio eletrônico através do envio do currículo
profissional para o endereço opnmanaus@opequenonazareno.org.br, com a
informação do cargo no assunto do e-mail;
3.2 Serão aceitos os currículos enviados entre 22/03/2021 a 24/03/2020

4. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
4.1 A avaliação se dará pela análise dos currículos profissionais e entrevistas
presenciais, onde serão observados a experiência comprovada e capacidade técnica
no respectivo cargo;
4.2 O certame terá duas etapas de avaliação: a primeira de caráter eliminatórios e
classificatório de avaliação curricular; e a segunda com caráter classificatório de
entrevistas, etapa na qual somente os candidatos classificados serão convocados.
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 Serão selecionados (as) os (as) candidatos (as) que pela ordem de classificação,
preencherem o número de vagas oferecidas.
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
ETAPA

DATA

Publicação do Edital

17/03/2021

Recebimento dos Currículos

22/03/2021 a 24/03/2021

Análise dos Currículos

25/03/2021 a 26/03/2021

Convocação para Entrevista

29/03/2021 a 30/03/2021

Realização das Entrevistas

31/03/2021 a 01/04/2021

Início previsto da contratação

18/04/2021

Tommaso Lombardi
Diretor Administrativo – Representante Legal

