
EDITAL DE SELEÇÃO (Nº 05/2021) 

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 cozinheira, para compor o quadro de funcionário. 

I – DAS VAGAS 

01 vagas para cozinheira.  

II- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

➢ Preparar as refeições conforme cardápio elaborado previamente; 
➢ Seguir orientação da Nutricionista; 
➢ Aproveitar ao máximo os nutrientes, proteínas e vitaminas dos alimentos; 
➢ Zelar pela conservação dos gêneros alimentícios, utensílios e aparelhos eletrodomésticos; 
➢ Observar a técnica de congelamento, resfriamento e aproveitamento dos alimentos conservados em freezers 

e geladeiras; 
➢ Observar a higiene no preparo das refeições, na cozinha, na despensa e demais espaços físicos destinados ao 

preparo das refeições; 
➢ Manter um relacionamento cordial com as pessoas que auxiliam na cozinha; 
➢ Servir as refeições com amor e carinho com a ajuda dos demais funcionários; 
➢ Distribuir, orientar e acompanhar as atividades 
➢ dos auxiliares de cozinha 
➢ Requisitar gêneros alimentícios ao responsável, 
➢ anotando quantidades e especificações de itens 
➢ Executar outras tarefas auxiliares, relacionadas com sua área de atuação, que lhe forem atribuídas pela direção 

da Instituição. 
➢ Manter a cozinha e refeitório limpos e assíduos; 
➢ Não retirar nenhum alimento ou equipamento da cozinha sem autorização da Diretoria. 
➢ Cuidar e zelar de todos os equipamentos e mobiliários existentes nas dependências da Instituição. 
➢ Colaborar, em emergências, com demais serviços necessários, mesmo que fora de seu setor. 
➢ Estar munida de equipamentos de segurança exigidos pela EPI e Vigilância Sanitária. 

 

III- REQUISITOS EXIDIGOS PARA A FUNÇÃO 

➢ Ter experiência em cozinhar em grande quantidade; 
➢ Ser criativa e pró-ativa; 
➢ Diferentes faixas etárias, desde que mantendo boa capacidade física, intelectual e emocional;  
➢ Habilidade para lidar com diferentes formas de comunicação;  
➢ Ser assídua, ter compreensão, tolerância e respeito; 
➢ Disponibilidade para aprender e conviver cotidianamente com crianças, jovens e adultos com diferentes tipos 

de deficiência, graus de dependência, vulnerabilidade;  
➢ Realizar seu trabalho com amor. 

 
IV- FORMAÇÃO EXIGIDA 

Ensino fundamental ou médio. 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 

Contratação: CLT; 

Prazo: 03 meses de experiência, com contratação posterior 



Carga Horária: 40 horas semanais; 

Salário: R$ 1.370,24 Bruto. (abatimento: GPS e sindicato) + vale alimentação; 

VI – DA INSCRIÇÃO 

➢ Envio de curriculum por e-mail; 

VII- DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

O processo seletivo acontecerá: 

➢ 1ª fase: Envio do curriculum no e-mail – afupace@hotmail.com até dia 27/08/2021. 

➢ 2ª fase: Analise dos currículos e ligação para os selecionados até 30/08/2021.  

➢ 3ª fase: Entrevista com os selecionados 31/08/2021. 

➢ Início do Contrato – 01/09/2021 

VIII – DOS PRAZOS 

Atividades Prazo 

Publicação do Edital no site:www.recantotiamarlene.org - facebook “Marlene afupace” 25/08/2021 

Entrega dos currículos até 27/08/2021 

Divulgação do resultado 31/08/2021 

Admissão  01/09/2021 

 

IX – DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

➢ Cópia do CPF e RG; 

➢ Cópia do Certificado de Conclusão de Formação 

➢ Carteira de trabalho 

➢ 01 foto 3x4 

➢ Comprovante de endereço 

➢ Certidão de nascimento e/ou casamento 

 

Votuporanga, 24 de agosto de 2021. 

 

Maria de Lourdes Moraes 

Presidente 

mailto:afupace@hotmail.com

