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EDITAL DE SELEÇÃO – Pessoa Física 

Nº001/2018 – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS E RETIFICAÇÃO 

 

 

 

Por este termo de prorrogação de prazos e retificação o Edital de Seleção – Pessoa Física Nº 

001/2018 passa a conter as seguintes modificações: 

 

VI - DA SELEÇÃO 
 

O processo seletivo será constituído das seguintes fases:  

1. Analise da documentação que compõem a inscrição (Currículo, Carta de Apresentação). 

2. Entrevista pessoal, por Skype ou outra ferramenta de comunicação por video. Participarão 

dessa etapa somente as(os) selecionadas(os) na etapa anterior. 

3. Divulgação do resultado da primeira etapa. 

4. Dinâmica de grupo com as(os) selecionadas(os). 

5. Divulgação do resultado final. 

 

V - DAS INSCRIÇÕES 
 

Deverão ser encaminhadas até às 23h59 do dia 04 de março de 2018 (domingo) para o e-mail: 

cefuria.cotacao@gmail.com colocando no Assunto: EDITAL SELEÇÃO – PESSOA FÍSICA 

001/2018, a seguinte documentação:  

 a) Curriculo Simples, sem anexos. A documentação comprobatória será apresentada por 

ocasião da entrevista pessoal;  

 b) Carta pessoal de Apresentação com o máximo de duas (02) páginas definindo a qual 

ou quais cargos se candidata, justificando a candidatura e discorrendo sobre as 

experiências; 

 

Observação: No processo de seleção serão levados em conta aspectos que possam contribuir para 

a consolidação da equidade de raça, gênero e classe na composição da equipe, bem como a 

disposição do(a) candidato(a) em permanecer na entidade pelo período total do projeto. 

 

VII – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

Entrega da documentação: 04/03/2018. 

Análise da documentação: 05/03/2018 a 09/03/2018. 
- As/os candidatas/os que tiverem seus currículos selecionados serão informadas/os 

pessoalmente sobre os horários das entrevistas. 

Entrevistas: 10/03/2018 e 12/03/2018 

Resultado da primeira etapa: 13/03/2018 

Dinâmica de grupo: 14/03/2018 a 16/03/2018 

Resultado final: 19/03/2018 
 

  

VIII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

O resultado final será publicado no dia 19/03/2018, a partir das 18 horas, no site do 

CEFURIA, e informado via e-mail para todos os participantes da fase de entrevistas. 
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IX – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E TRABALHO 
 

Os (as) candidatos (as) selecionados (as) para as vagas serão contratados (as) segundo as 

condições seguintes: 

 

- Forma de Contratação: carteira assinada, por tempo determinado, conforme normativa definida 

pela CLT conforme legislação vigente; 

- Tempo de contrato: vigência do Convênio 

- Salário compatível com a função em organizações na sociedade civil.  

- Jornada de trabalho: de 20 a 40 horas semanais, conforme quadro inicial.  

- Contrato de experiência por 90 (noventa) dias, período em que ocorrerá avaliação de 

desempenho dos(as) contratados(as). 

- Benefícios: vale-alimentação e vale-transporte.  

- É necessária disponibilidade para viagens dentro do território nacional.  

 

O restante dos itens do Edital permanece inalterado, conforme 

primeira publicação em 04 de janeiro de 2018 e prorrogação com 

primeira retificação publicada em 26 de janeiro de 2018. 

 

Como não ocorreram alterações no item IV – Das atribuições e 

requisitos para a seleção - muito menos na documentação para a 

inscrição, SERÃO CONSIDERADAS TODAS AS INSCRIÇÕES 

RECEBIDAS ATÉ O MOMENTO. 
 

 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2018. 

 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO 
Coordenação Executiva 


