
EDITAL DE SELEÇÃO (Nº 03/2022) 

 
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: - Terapeuta ocupacional 
 

01 vaga para Terapeuta Ocupacional 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

➢ Acompanhamento e assessoramento dos atendidos e famílias; 
➢ Acompanhamento e desenvolvimento de atividades que contribuam com o desenvolvimento dos atendidos; 
➢ Atividades para oficina de Artes e desenvolvimento; 
➢ Atividades para oficina de Meio Ambiente; 
➢ Atividades de Vida Diária; 
➢ Orientação aos profissionais para a continuidade das atividades e 

➢ Relatório das atividades executadas 
➢ Relatório e acompanhamento dos atendido em prontuário dos atendidos. 

III- REQUISITOS EXIDIGOS PARA A FUNÇÃO 
➢ Diferentes faixas etárias e sexo, 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 atendido; 
➢ Habilidade para lidar com diferentes formas de comunicação; 
➢ Cursos complementar que contribuem melhor desempenho profissional; 
➢ Capacidade técnica, preferencialmente, com atuações prévias em serviços e 
➢ Registro dos atendimentos realizados. 

IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Terapia ocupacional. 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: CLT. 

Prazo: 03 meses de experiência com possível efetivação; Carga Horária: 16 horas semanais; 

Salário: a combinar. 

 
VII – DA INSCRIÇÃO 

 

➢ Envio de curriculum por e-mail; 

VIII- DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

O processo seletivo acontecerá nas etapas: 

 
➢ 1ª fase: Envio do curriculum no e-mail – afupace@gmail.com até dia 19/07/2022. 

➢ 2ª fase: Analise dos currículos 20/07/2022. 

➢ 3ª fase: Entrevista online com os selecionados 21 e 22/07/2022. 

➢ 4° fase: Divulgação do resultado: 25/07/2022. 

➢ Início do Contrato – 01/08/2022. 

mailto:afupace@gmail.com


IX – DOS PRAZOS 

 
Atividades Prazo 

Publicação no site recantotiamarlene.org/Facebook 08.07.2022 

Envio de curriculum pelo e-mail-afupace@gmail.com, até 19.07.2022 

Analise dos curriculum 20.07.2022 

Ligação para entrevista on-line aos selecionados 21 e 22/07/2022 

Divulgação do resultado no site/facebook 25.07.2022 

 

➢ Votuporanga, 08 de julho de 2022. 

 
 

 

Maria de Lourdes Moraes 
Vice- Presidente 

mailto:e-mail-afupace@gmail.com

