
EDITAL DE SELEÇÃO (Nº 01/2023) 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL – AFUPACE RECANTO TIA MARLENE 

A AFUPACE Recanto Tia Marlene (OSC), vem tornar público a realização do processo seletivo simplificado para 

contratação de profissional. 

I – DAS VAGAS: - Cuidador Social  (Feminino) 

01 vaga para Cuidador Social 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

➢ Acompanhamento e assessoramento dos atendidos em todas as atividades institucionais, inclusive nas 
programadas fora da unidade;  

➢ Apoio na locomoção e nos deslocamentos;  
➢ Apoio na administração de medicamentos indicados por via oral e de uso externo, conforme prescrição 

médica;  
➢ Apoio na ingestão assistida de alimentos;  
➢ Apoio nas atividades de higiene e cuidados pessoais;  
➢ Promoção de ações preventivas de acidentes;  
➢ Realização de atividades recreativas e ocupacionais de acordo com o programado pela equipe 

multidisciplinar;  
➢ Contribuir com a decoração e organização de atividades e eventos em datas comemorativas; 
➢ Colaboração nas práticas indicadas por profissionais dos alunos (médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 

terapeutas ocupacionais, dentre outros); 
➢ Realização de atividades com o atendido e o cuidador familiar, sob a orientação da equipe, envolvendo 

distintos ambientes como o domicílio, a comunidade, clubes, etc, com o objetivo de vivenciar situações que 
resultem orientações sobre cuidados e autocuidados;  

➢ Realização de ações e difusão de informações de promoção de saúde e inclusão social, dentre outras 
atividades definidas pela equipe; 

 
III- REQUISITOS EXIDIGOS PARA A FUNÇÃO 

➢ Diferentes faixas etárias e sexo feminino, desde que mantendo boa capacidade física, intelectual e emocional;  
➢ Disponibilidade para aprender e conviver cotidianamente com jovens e adultos com diferentes tipos de 

deficiência, graus de dependência, vulnerabilidade e risco por violação de direitos;  
➢ Respeito, compreensão e tolerância ao ritmo de cada aluno;  
➢ Habilidade para lidar com diferentes formas de comunicação;  
➢ Consciência da lógica da oferta de cuidados na perspectiva do direito e não da compaixão ou caridade;  
➢ Motivação para propor atividades individualizadas, grupal ou coletiva, de interesse do usuário que contribua 

com o desenvolvimento de sua autonomia e amplie sua participação social;  
➢ Capacidade técnica, preferencialmente, com atuações prévias em serviços e 
➢ Registro dos atendimentos realizados. 

 
IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Ensino médio e/ou superior em pedagogia. 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: CLT; 

Prazo: ATÉ 31/12/2023/ podendo ser renovado;  Carga Horária: 40 horas semanais; 

Salário: A combinar. 

 

 

 



VII – DA INSCRIÇÃO 

➢ Envio de curriculum para: afupace@hotmail.com; 

VIII- DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

O processo seletivo acontecerá nas etapas: 

➢ 1ª fase: Envio do curriculum no e-mail – afupace@hotmail.com ; 

➢ 2ª fase: Analise dos currículos; 

➢ 3ª fase: Entrevista online com os selecionados; 

➢ 4° fase: Divulgação do resultado e 

➢ Início do Contrato  

IX – DOS PRAZOS 

Atividades Prazo 

Publicação no site recantotiamarlene.org/Facebook 09.03.2023 

Envio de curriculum pelo e-mail-afupace@hotmail.com, até 13.03.2023 

Analise dos curriculum e ligação aos selecionados 14.03.2023 

Entrevista aos selecionados  15.03.2023 

Divulgação do resultado no site/facebook 16.03.2023 

Início do Contrato 20.03.2023 

 

X – DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

➢ Cópia do CPF e RG; 

➢ Cópia do Certificado de Conclusão de Formação 

 

Votuporanga, 09 de março de 2023. 

 

 

Oscar Dewitz 
Presidente 
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