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Edital – Nº 002/2014

ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS – ECOS, no uso de
suas atribuições legas, torna público que estará aberta a inscrição para o
processo seletivo simplificado para a contratação imediata de Assistente
Social para compor a Equipe técnica do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM/RJ, prazo indeterminado de
acordo com a legislação pertinente e complementar, mediante as normas e
condições contidas neste Edital.
1. Das vagas:
Cargos

Nº
Vencimentos / Carga
Vagas Semanal / Regime

ASSISTENTE
1
SOCIAL

Horária

Requisitos

Curso Superior de Serviço
Social, com inscrição no
R$ 2.645,76 / 30 horas / CLT
Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS

1.2 . Perfil
Experiência em programas de atendimento a crianças e adolescentes;
facilidade de trabalho em equipe e elaboração de relatórios técnicos;
disponibilidade de viajar; nível superior completo; inscrição no CRESS, estando
em dia com suas obrigações junto ao Conselho da Categoria.

1.3 . Atribuições do cargo:
Contribuir na proposta de planejamento; auxiliar o Coordenador(a) Geral e o
Coordenador(a) Adjunto; acompanhar os casos atendidos pelo PPCAAM/RJ;
dialogar com os demais atores do Sistema de Garantiras de Direitos; facilitar
oficinas; participar de seminários e audiências publicas, dentre outras
atribuições que porventura surjam em decorrência da necessidade do
Programa.
2.

O Processo Seletivo constará de 03 (três) etapas distintas:
a) Análise de currículos e averiguação da vida social pregressa do
candidato;
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b) Entrevistas; e
c) Provas de conhecimentos específicos

2.1. As etapas serão realizadas conforme calendário abaixo:
Atividades
Período de envio de currículos - ecos.bento@gmail.com
Divulgação do resultado da análise curricular
Convocação para a prova objetiva e entrevista
Entrevista e Realização das Provas
Resultado final do Processo Seletivo

Datas
04/11 à 09/11
10/11
10/11
11/11
13/11

3. Realização das etapas:
a) Não serão aceitos currículos postados fora do prazo estipulado no
item 2.1.
b) No currículo, serão analisados os seguintes aspectos: experiência
de trabalho no âmbito de Direitos da Criança e Adolescente,
atuação na área dos Direitos Humanos, Cursos de formação e
referências.
3.1. Entrevista
A entrevista será destinada a avaliar as habilidades e requisitos para o cargo,
citados no item 1.3 deste edital.
3.2. Prova objetiva
A prova objetiva será composta por:



10 (dez) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas; e
02 (duas) questões discursivas.
3.2.1. Conteúdo Programático:

Instrumentos e técnicas de intervenção, execução e sistematização do
exercício profissional. O projeto ético-político do Serviço Social. Código de
Ética Profissional. Lei de Regulamentação da Profissão. Direitos Humanos e
Serviço Social. A questão social e a conjuntura brasileira. Mapa da Violência
2013. Política Nacional de Assistência Brasileira (PNAS) e Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS). Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da
família, da criança e do adolescente: Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Decreto Nº 6.231, de 11 de outubro de 2007, que institui o Programa de
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM. Decreto
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Estadual Nº 44.043 de 21 de janeiro de 2013, que institui o Programa de
Proteção a Crianças e Adolescente Ameaçados de Morte no estado do Rio de
Janeiro - PPCAAM/RJ.
3.3. Da convocação
As convocações para a entrevista serão feitas por e-mail ou por telefone;
As entrevistas serão realizadas na sede da ECOS – Espaço, Cidadania e
Oportunidades Sociais, situado na Avenida General Justo, 275, Sala 318 B –
Centro – Rio de Janeiro – RJ
3.4. Da contratação e da capacitação:
A capacitação ocorrerá nos dias consecutivos à contratação e terá o objetivo
de instrumentalizar e capacitar o novo profissional nos temas base do
Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte –
PPCAAM.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2014.

______________________________________
Ligia Bento
Coordenadora Geral / PPCAAM-RJ
ecos.bento@gmail.com
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