
EDITAL DE SELEÇÃO (Nº 06/2021) 

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: - Fisioterapeuta 

01 vaga para Fisioterapeuta. 

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

- Realizar registro de todos os atendimentos no sistema informatizado ofertada pela instituição; 
  
- Realizar atividades de natureza especializada de nível superior, a fim de executar trabalhos relativos à habilitação e 
reabilitação, que envolvam conhecimentos gerais e específicos das diversas áreas da fisioterapia, com ações 
operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, dar parecer, 
ministrar cursos e palestras e acompanhar projetos, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado 
funcionamento da instituição. 
 
- Realizar anamnese e exame físico, identificar as limitações, emitir diagnóstico funcional e programação terapêutica; 
reabilitar o atendido, alcançando os padrões de normalidade e funcionalidade, tendo por base o desenvolvimento 
neuropsicomotor normal; prevenir ou minimizar a evolução de contraturas e deformidades, fator limitante da 
funcionalidade e da qualidade de vida; estimular as aptidões e o desenvolvimento neuromotor da criança dita de alto 
risco; realizar atendimento e orientação aos familiares e responsáveis dos pacientes; Executar tarefas, afins, ao 
cumprimento das atividades acima descritas e conforme o Regimento Interno e Código de Conduta. 
 
- Participar no processo de avaliação, realizando avaliação, reavaliações, estudos de caso em parceria com os demais 
membros da equipe, participar na reunião de equipe para estudos de caso e fazer reuniões com os pais mantendo-
os informados e orientados a respeito da evolução dos atendidos e pacientes, proceder à reavaliação dos atendidos 
e atendidos no decorrer do tratamento, proceder à orientação a seus auxiliares, proceder à alta clinica aos 
recuperados, buscar novas técnicas de tratamento, encaminhar os atendidos, cujas necessidades especificas que 
exijam atendimentos que fogem as suas possibilidades, elaborar e manter atualizados dados referentes ao 
desenvolvimento do atendido, prestar atendimento individual ou em grupo, após a avaliação inicial de acordo com a 
necessidade e disponibilidade, manter a ética profissional, em relação aos assuntos peculiares à instituição, avaliar e 
supervisionar os estagiários do curso de fisioterapia , assim como os voluntários que chegarem até a instituição, 
assessorar e orientação todos os profissionais que atuam direto no atendimento do atendido, como: professores, 
cuidadores e afins, oferecendo orientações especificas na sua área de competência para ações educativas e de 
qualidade de vida, orientar as adaptações na escola e família, que se fizerem necessárias, para o bem estar e 
desenvolvimento do atendido. 
 
 
III- REQUISITOS EXIDIGOS PARA A FUNÇÃO 

➢ 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;  
➢ Ser titular de cargo com Fisioterapia; 
➢ Experiencia profissional de 02 anos; 
➢ Experiencia em atendimento à pessoa com deficiência; 
➢ Respeito, compreensão e tolerância ao ritmo de cada atendido;  
➢ Habilidade para lidar com diferentes formas de comunicação;  
➢ Cursos complementares que contribuem melhor desempenho profissional; 

 
IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Fisioterapia 



V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: MEI ou RPA. 

Prazo: 03 meses de experiência, podendo ser renovado; Carga Horária: 12 horas semanais; 

Salário: R$ 30,00 a hora, retenção de 20 % de INSS.  

 

 

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 27/09/2021. 

➢ 2ª fase: Analise dos currículos 28/09/2021.  

➢ 3ª fase: Entrevista online com os selecionados 30/09/2021. 

➢ 4° fase: Divulgação do resultado: 01/10/2021. 

➢ Início do Contrato – 04/10/2021.  

IX – DOS PRAZOS 

Atividades Prazo 

Publicação no site recantotiamarlene.org/Facebook 23/09/2021 

Envio de curriculum pelo e-mail-afupace@gmail.com, 27/09/2021 

Analise dos curriculum 28/09/2021 

Ligação para entrevista on-line aos selecionados  30/09/2021 

Divulgação do resultado no site/facebook 01/10/2021 

 

X – DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

➢ Cópia do CPF e RG; 

➢ Cópia do Certificado de Conclusão de Formação 

Votuporanga, 23 de setembro de 2021. 

 

Maria de Lourdes Moraes 

Presidente 
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