
Retificação do  

EDITAL DE SELEÇÃO (Nº 04/2020) 

No item: (01 vaga para Terapeuta Ocupacional e/ou Psicopedagoga) 

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 e/ou psicopedagoga – Cuidador Social – Fonoaudióloga – 

Nutricionista – Oficineiro e – Aroma terapeuta. 

01 vaga para aroma terapeuta 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

➢ Acompanhamento e assessoramento dos atendidos e famílias através de massagens; 
➢ Aplicar de ficha de autorização e conhecer a deficiência/patologias e traçar o trabalho desenvolvido; 
➢ Orientação aos profissionais sobre o trabalho desenvolvido; 
➢ Relatório em prontuário, relatando o atendimento; 
➢ Efetuar sinergias; 
➢ Massagens relaxantes e 
➢ Orientação aos responsáveis sobre o objetivo da aromaterapia e seus benefícios.  

 
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 

Aromaterapia e Podologia. 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: RPA. 

Prazo: 10 meses;  Carga Horária: 06 horas semanais; 

Salário: R$ 1.300,00 Bruto. 

 

 

01 vaga para Terapeuta Ocupacional e/ou Psicopedagoga 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

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



➢ Relatório 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 e/ou psicopedagoga.  

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: RPA. 

Prazo: 10 meses;  Carga Horária: 16 horas semanais; (sendo: de Segunda a Sexta-feira – 3.2 horas diárias)  

Salário: R$ 1.600,00 Bruto. 

 

 

02 vagas 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, 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: RPA; 

Prazo: 10 meses;  Carga Horária: 40 horas semanais; 

Salário: R$ 1.683,00 Bruto. 

 

 

01 vaga para Oficineiro 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

➢ Elaborar e executar atividades no contra turno das salas de aula, com temas de datas comemorativas; ações 
continuadas de meio ambiente, atividades manuais, atividade de vida diária e afins; 

➢ Criatividades em elaboração e execução de atividades lúdicas, artes, desenvolvimento sensorial; 
➢ 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 e 

➢ Registro dos atendimentos realizados. 
 

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 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. 

 
IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Ensino médio e/ou superior em pedagogia. 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: RPA; 



Prazo: 10 meses;  Carga Horária: 20 horas semanais; 

Salário: R$ 1.600,00 Bruto. 

01 vaga para Nutricionista 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

➢ Elaboração de cardápio; 
➢ Acompanhamento nutricional dos atendidos; 
➢ Acompanhamento e orientação as cozinheiras, (manuseio dos alimentos); 
➢ Acompanhamento e orientação referente aos atendidos com disfagia, 
➢ Orientação a equipe das ações e 
➢ Registro dos atendimentos realizados. 

  
III- REQUISITOS EXIDIGOS PARA A FUNÇÃO 

➢ Conhecimento técnico especifico em nutrição; 
➢ Curso superior em nutrição; 
➢ 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 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. 

 
IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Ensino Superior em Nutrição. 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: RPA; 

Prazo: 10 meses;  Carga Horária: 09 horas semanais; 

Salário: R$ 1.600,00 Bruto. 

 

01 vaga para Fonoaudióloga 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

➢ Acompanhamento dos atendidos; 
➢ Acompanhamento e orientação aos profissionais para melhora dos atendidos;; 
➢ Acompanhamento e orientação referente aos atendidos com disfagia, 
➢ Orientação a equipe das ações e 
➢ Registro dos atendimentos realizados. 

  
III- REQUISITOS EXIDIGOS PARA A FUNÇÃO 

➢ Conhecimento técnico especifico em fonoaudiologia; 
➢ Curso superior em fonoaudiologia; 
➢ 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 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. 
 

IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Ensino Superior em Fonoaudiologia. 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: RPA; 

Prazo: 10 meses;  Carga Horária: 09 horas semanais; 

Salário: R$ 1.600,00 Bruto. 

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 25/11/2020. 

➢ 2ª fase: Analise dos currículos 26/11/2020.  

➢ 3ª fase: Entrevista online com os selecionados 26 e 27/11/2020. 

➢ 4° fase: Divulgação do resultado: 30/11/2020 

➢ Início do Contrato – 01/12/2020  

IX – DOS PRAZOS 

Atividades Prazo 

Publicação no site recantotiamarlene.org/Facebook 23.11.2020 

Envio de curriculum pelo e-mail-afupace@gmail.com, até 25.11.2020 

Analise dos curriculum 26.11.2020 

Ligação para entrevista on-line aos selecionados  26 e 27.11.2020 

Divulgação do resultado no site/facebook 30.11.2020 

X – DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

➢ Cópia do CPF e RG; 

➢ Cópia do Certificado de Conclusão de Formação 

Votuporanga, 23 de novembro de 2020. 

 

 

Maria de Lourdes Moraes 
Presidente 
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