EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 003/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

A Cáritas Brasileira, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil),
atendendo o disposto no projeto “Venezuelan Crisis Response Brazil” Nº
720FDA19CA00014, torna público a realização do processo seletivo simplificado
para contratação de pessoal para a execução do Programa de resposta à Crise
Humanitária.
I – DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 003/2019
Tendo em vista a composição da equipe do Programa acima, a Cáritas Brasileira lança o
presente edital de processo seletivo simplificado para preenchimento das vagas a
seguir:
II – DAS VAGAS
ID
CB01

Cargo
Assessor Técnico de
Emergências

Carga
horária
40h/se
m

Tempo
Até 12
meses

Qt
d
1

Local de
Atuação
Brasília

III – DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DA FUNÇÃO
a. ASSESSOR TÉCNICO - EMERGÊNCIAS
Funções
Vagas: 1
Coordenar a implementação geral do projeto e toda a equipe possibilitando uma
gestão compartilhada das ações; ser referência representativa nacional para outras
instâncias públicas e civis ou outros atores implementadores; garantir o cumprimento
de todos os termos e condições do contrato, incluindo implementação, programa e
relatórios financeiros globais. Fazer a ligação com doadores e ser responsável em
geral pela implementação e elaboração de relatórios do programa de qualidade.
Requisitos exigidos
 Curso de nível superior na área de Ciências Humanas e Sociais ou áreas afins;
 Ter experiência de dois anos comprovada na área de atuação;
 Ter domínio de conceitos, instrumentais e ferramentas de planejamento
estratégico e/ou participativo; conhecer a realidade da conjuntura da migração
venezuelana;
 Conhecimento e familiaridade com requerimentos de programas de assistência
internacional, preferencialmente PRM/OFDA/USAID e/ou outras agências de
financiamento, suas políticas e normas.
 Domínio de conceitos, instrumentais e ferramentas de monitoramento e avaliação.
 Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral;
 Compreender a dinâmica de funcionamento das ONGs, entidades sindicais,
movimentos sociais e organismos governamentais de acesso aos direitos sociais.
 Ter capacidade de trabalho em equipe e de aposta no diálogo social;
 Ter habilidade em processos de articulação e mobilização social;
 Domínio dos principais recursos da informática e softwares do pacote office;
 Capacidade de planejar e coordenar eventos, solucionar problemas, mediar
processos decisórios e conflitos; iniciativa e dinamismo;
 Orientação a resultados e compromisso com metas e acordos.
 Disponibilidade para viagens e fixar moradia em Brasília.
 Ter fluência em inglês;
IV - CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO
 Salários compatíveis com as funções, conforme o Programa “Venezuelan Crisis
Response Brazil” Nº 720FDA19CA00014;
 Contratação sob o regime da CLT;



Carga horária de trabalho:
a. 40 horas semanais.

V – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
 Currículo;
 Carta de apresentação explicitando a motivação (obrigatória);
 Carta de recomendação (obrigatória).
VII – SELEÇÃO
O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas:
 Análise de currículo;
 Carta de motivação do/a candidato/a (obrigatório);
 Carta de recomendação (obrigatório);
 Entrevista para os candidatos pré-selecionados (as entrevistas serão realizadas
presencialmente na sede do Escritório Nacional da Cáritas Brasileira, SDS Bloco P,
Ed. Venâncio III, Sala 410 e por Skype com candidatos/as que residem fora de
Brasília e Entorno).
IX – PRAZOS
Atividade
Publicação do Edital no sítio da Caritas e outros
meios de Comunicação
Recepção de currículos
Divulgação do resultado da pré-seleção e
convocatória para entrevista
Entrevistas






Prazo
31 de julho 2019
Até 07 de agosto de 2019
09 de agosto de 2019
12 e 13 de agosto de 2019

Resultado Final

14 de agosto de 2019

Admissão será programada a partir de
Apresentação para o trabalho
(impreterivelmente)

15 de agosto de 2019
19 de agosto de 2019

Os currículos e as cartas solicitadas (conforme descrição abaixo) deverão ser
enviados via correio eletrônico (selecao@caritas.org.br) até o dia 07 de agosto de
2019 às 23hs:59min (Horário de Brasília) com o assunto: EDITAL 003/2019 Assessor Técnico de Emergências.
A carta de recomendação e a carta explicitando a motivação e interesse pela vaga,
de no máximo 2 (duas) páginas e deverá ser encaminhada junto ao currículo;
Obs.: Currículos recebidos fora das exigências e após o dia e hora
estipulados serão desconsiderados.

Brasília, 31 de julho de 2019.

FERNANDO ZAMBAN
Diretor-Executivo Nacional

