
 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

EDITAL 001/2023 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

A Cáritas Diocesana de Caicó é uma entidade de Assistência Social que 

trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e nutricional e do 

desenvolvimento sustentável solidário. Sua atuação é junto aos excluídos e excluídas 

em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, 

igualitária e plural. 

Portadora do Registro de Entidade de Assistência Social, emitida pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social do município de Caicó-RN e do Certificado 

de Entidade Beneficente de Assistência Social emitido pelo Governo Federal, através 

da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social 

– MDS. 

O presidente, no uso de suas atribuições estatutária e legais, torna público que 

estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de 

Advogado(a), Assistente Social, Agente de Ação Social, Educador(a)  Social e 

Assistente Administrativo do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte – PPCAAM/RN, pelo prazo determinado, em consonância com 

o Plano de Trabalho Termo de Colaboração  001/2022, firmado com o Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte, através Secretaria de Estado das Mulheres, da 

Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos - SEMJIDH. 

  

1. DAS VAGAS: 

 Advogado(a): 01 vaga 

 Assistente Social: 01 vaga 

 Agente de Ação Social: 01 vaga  

 Educador(a) Social: 01 vagas 

 Assistente Administrativo: 01 vaga   



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Observação: 

I - Somente os candidatos que passarem de fase serão contatados, bem como 

o candidato selecionado, tendo em vista o caráter sigiloso do serviço; 

II - Apenas os(as) selecionados e contratados terão conhecimento do local de 

trabalho, tendo em vista o caráter sigiloso do serviço; 

III - Qualquer dúvida ou questionamento deverá ser encaminhado até o término 

do processo seletivo, para o e-mail: ppcaamrn@caritascaico.org.br. 

 

2. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO:  

Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais em regime de dedicação exclusiva, para todos os 

cargos, exceto Assistente Social, a carga horária é de 30 (trinta) horas semanais. 

 

     3. DO PERFIL, DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS:  

3.1.1 – Habilidades e requisitos para todos os cargos:  

 Conhecimento sobre a temática dos Direitos Humanos;  

 Capacidade de lidar com adversidades e situações de risco;  

 Habilidade para resolver conflitos de forma não-violenta;  

 Compreensão / visão sistêmica para tomada de decisões;  

 Habilidade para trabalhar com a rede de parceiros / profissionais do PPCAAM 

e demais instâncias e instituições;  

 Disponibilidade para viagens frequentes, por períodos variados (inclusive 

feriados, sábado e domingo);  

 Proatividade;  

 Postura ética e sigilosa;  

 Conhecimento na área de promoção dos direitos da criança e do adolescente;  

 Experiência de vivência de equipe interdisciplinar;  

 Conhecimento e desenvoltura para trabalhar com Pacote Office; 



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Habilidade para operar e atualizar banco de dados;  

 Habilidade verbal e escrita;  

 Capacidade de síntese e elaboração de relatórios periódicos sobre o trabalho 

realizado. 

 

3.1.2: Para o cargo de Advogado(a):  

Requisitos Necessários:  

 Possuir diploma, devidamente registrado de conclusão de graduação em 

Direito, fornecido por instituição de nível superior, devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 Possuir registro profissional em conselho ou órgão de classe; 

 Possuir experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias; 

Atribuições: 

 Analisar e acompanhar a situação jurídica da/o usuária/o, tomando as medidas 

cabíveis no que diz respeito aos aspectos inerentes à proteção;  

 Subsidiar a Coordenação Geral com informações sobre processos de Casos 

Exemplares;  

 Acompanhar a/o usuária/o e os familiares em procedimentos judiciais e 

extrajudiciais, tais como oitivas e audiências, junto às Instituições competentes;  

 Mediar à transferência do cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto para o local de proteção; - Esclarecer e orientar as/os usuárias/os sobre 

a sua situação jurídica;  

 Encaminhar para a Defensoria Pública e/ou outros órgãos competentes as/os 

usuárias/os com demandas jurídicas, realizando o seu acompanhamento;  

 Planejar, em cooperação com os demais técnicos, junto à/à usuária/o e seus 

familiares a gestão dos recursos financeiros, avaliando avanços e dificuldades;  

 Elaborar estudo de caso e Plano Individual de Atendimento, acompanhando 

sua implementação nos casos sob sua responsabilidade. 



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

3.1.3:  Para o cargo de Assistente Social: 

Requisitos Necessários: 

 Possuir diploma, devidamente registrado de conclusão de graduação em 

Serviço Social, fornecido por instituição de nível superior, devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

 Possuir registro profissional em conselho ou órgão de classe; 

 Possuir experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias; 

Atribuições: 

 Realizar estudo socioeconômico dos usuários;  

 Realizar estudo social dos casos acompanhados pelo Programa; 

 Orientar o ingresso dos usuários na rede de serviços públicos sociais; 

  Planejar e participar juntamente com demais membros da Equipe Técnica de 

encontros familiares; 

 Planejar junto com o usuário e seus familiares a gestão dos recursos 

financeiros, avaliando os avanços e dificuldades; 

 Elaborar e acompanhar a implementação do Plano Individual do adolescente-

PIA, nos casos sob sua responsabilidade; 

 Prestar apoio e orientação sócio familiar para a inclusão social dos usuários em 

Programas e serviços socioassistenciais na perspectiva da garantia de direitos. 

 

3.1.4 – Para o cargo de Agente de Ação Social:  

Requisitos Necessários: 

 Possuir diploma, devidamente registrado de conclusão de graduação em 

Humanas, fornecido por instituição de nível superior, devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 Possuir registro profissional em conselho ou órgão de classe; 

 Possuir experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias; 



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Atribuições: 

 Elaborar plano de busca ativa para cadastramento das famílias; 

 Realizar visitas domiciliares para cadastramentos e acompanhamentos das 

famílias; 

 Elaborar parecer psicossocial da família, conforme sua área de formação; 

 Mobilizar parcerias para execução do Projeto e para identificação de famílias 

com potencial para o acolhimento de crianças e adolescentes; 

 Subsidiar os relatórios e pareceres sobre o perfil das famílias candidatas; 

 Propor e participar de estudo de caso; 

 Contribuir na articulação da rede e dos serviços; 

 Apoiar na análise dos processos de reintegração familiar;  

 Apoiar na elaboração das estratégias para reintegração familiar; 

 Apoiar a construção do PIA (Plano Individual de Atendimentos); 

 Contribuir com o processo formativo das famílias cadastradas, das equipes do 

PPCAAM e rede. 

 

3.1. 5. Para o cargo de Educador (a) Social: 

Requisitos Necessários: 

 Possuir diploma, devidamente registrado de conclusão de graduação em 

Humanas, fornecido por instituição de nível superior, devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

 Possuir registro profissional em conselho ou órgão de classe; 

 Possuir experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias; 

Atribuições: 

 Realizar acompanhamento contínuo de cada caso através de atividades lúdicas 

individuais ou em grupos, que favoreçam o processo de adaptação ao 

Programa; 



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Inserir temáticas transversais às da proteção, em especial o encaminhamento 

a projetos sociais segundo o perfil de cada usuário/a; 

 Orientar sistematicamente os usuários/as quanto às rotinas de segurança e 

habilidade no local de proteção; 

 Orientar os responsáveis para o acompanhamento das/os adolescentes quanto 

ao desempenho e adaptação escolar ou em cursos profissionalizantes; 

 Subsidiar a equipe técnica na elaboração dos relatórios interdisciplinares; 

 Orientar os usuários/as em suas demandas referentes à saúde, educação, 

orçamento doméstico e lazer; 

 Acompanhar os usuários/as de maneira correlata com a/o Auxiliar 

Administrativo na aquisição de artigos de vestuário e alimentação; 

 Planejar junto com o usuário/a e seus familiares a gestão dos recursos 

financeiros, avaliando os avanços e dificuldades. 

 

3.1.6. Para o cargo de Assistente Administrativo: 

Requisitos Necessários: 

 Possuir diploma, devidamente registrado de conclusão de graduação em 

administração ou contabilidade, fornecido por instituição de nível superior, 

devidamente reconhecida pelo MEC; 

 Possuir registro profissional em conselho ou órgão de classe; 

 Possuir experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias; 

Atribuições:  

 Aplicar os recursos, sob a orientação da Coordenação-Geral, de acordo com o 

previsto no cronograma de execução do Programa e no conveniamento com o 

órgão proponente;  

 Realizar orçamentos e definir, em conjunto com a Coordenação-Geral, o 

melhor critério de custo e benefício para cada objetivo;  



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Controlar caixa interno para despesas imediatas, bem como providenciar apoio 

logístico físico e material aos(às) protegidos(as) do Programa;  

 Zelar pela conservação e bom funcionamento dos equipamentos e materiais 

existentes na sede do Programa;  

 Orientar o bom uso dos recursos requeridos pelos técnicos para ser utilizado 

na proteção;  

 Verificar e controlar a utilização de móveis e utensílios utilizados pelos(as) 

protegidos e familiares;  

 Realizar pagamentos aos fornecedores e à rede de serviços utilizada pelos(as) 

protegidos(as);  

 Realizar interlocução direta com o contador da Entidade Executora, de modo a 

garantir a administração da folha de pagamentos e a prestação de contas 

segura.  

 

4. DAS VAGAS, REMUNERAÇÕES, REGIME E LOCAL DE TRABALHO: 
 

 

CARGO 
LOCAL DE 
TRABALHO 

/ VAGAS 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

PERÍODO DE 
CONTRATAÇÃO 

REMUNERA
ÇÃO (EM 

REAIS 
MENSAL) 

REGIME DE 
TRABALHO 

Advogado (a) 
Natal /RN 

(01 vaga) 
40h/ Semanais 12 meses 

R$ 

3.110,00 
CLT 

Assistente Social  
Natal /RN 

(01 vaga) 

30h/ 

Semanais 
12 meses 

R$ 

3.110,00 
CLT 

Agente de Ação Social  
Natal/RN 

(01 vaga) 

40h/ 

Semanais 
12 meses 

R$ 

3.110,00 
CLT 

Educador (a) Social  
Natal/RN 

(01 vaga) 

40h/ 

Semanais 
12 meses 

R$ 

2.150,00 
CLT 



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Os(as) profissionais contratados(as) farão jus a Seguro de Vida; 

 Apenas os(as) selecionados e contratados terão conhecimento do local de 

trabalho, tendo em vista o caráter sigiloso do serviço. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

Constará de duas etapas distintas:  

 Análise dos currículos e das cartas de intenções; (caráter classificatório e 

eliminatório);  

 Entrevistas; (caráter classificatório e eliminatório); 

 

 

 6. AS ETAPAS SERÃO REALIZADAS CONFORME CALENDÁRIO ABAIXO: 

DATA ATIVIDADE 

23 a 29 de janeiro de 2023 

Período de envio dos currículos juntamente com as 

cartas de intenções para o e-mail: 

ppcaamrn@caritascaico.org.br até 23h59m do dia 29 de 

janeiro do corrente ano, identificando no assunto o cargo 

pretendido; Todos os cursos e formações apresentadas 

nos currículos deverão ser comprovados no ato da 

contratação. 

30 a 31 de janeiro de 2023 Análise dos currículos e cartas de intenções. 

02 e 03 de fevereiro de 2023 
Convocação dos candidatos pré-selecionados para a 

fase de entrevista. 

Assistente 
Administrativo  

Natal /RN 

(01 vaga) 
40h/ Semanais 12 meses 

R$ 

2.030,00 
CLT 



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

06 e 07 de fevereiro de 2023  

Realização das entrevistas (Equipe da Cáritas e 

Coordenação Estadual de Direitos Humanos da 

SEMJIDH). 

 08 de fevereiro de 2023 
Divulgação do resultado aos candidatos(as) 

selecionados(as). 

 09 e 10 de fevereiro de 2023 
Contratação dos(as) candidatos(as) aptos a ocupar os 

cargos. 

 

Observação: Somente os candidatos que passarem de fase serão contatados, bem 

como o candidato selecionado, tendo em vista o caráter sigiloso do serviço. Qualquer 

dúvida ou questionamento deverá ser encaminhado até o término do processo 

seletivo, para o e-mail: ppcaamrn@caritascaico.org.br.  

 

7. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS: 

 Não serão aceitos currículos e cartas de intenções postados fora do prazo 
estipulado deste edital; 

 No currículo, serão analisados os seguintes aspectos: experiência de trabalho 
no âmbito dos direitos da criança e do adolescente, atuação na área dos 
Direitos Humanos e cursos de formação; 

 As cartas de intenções deverão conter as seguintes informações:  

 Trajetória profissional e perspectivas futuras;  

 Razões pelas quais deseja fazer parte da equipe interdisciplinar do 
PPCAAM/RN; 

 Outros compromissos profissionais ou pessoais que podem afetar a atuação 
junto à Equipe do Programa.  

 A carta deverá conter, no máximo, 1.500 caracteres, digitados em fonte Times 
New Roman ou Arial, tamanho 12, espaço 1,5.  

 

7.1. Entrevista: 



 
 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

As entrevistas serão destinadas a avaliar as habilidades e requisitos requeridos 

para os cargos, citados nos requisitos necessários deste edital; 

As convocações para as entrevistas serão feitas por e-mail ou por telefone.  

        

 

Caicó-RN, 23 de janeiro 2023. 

 

 

 
 

Isaias Galvão de Araújo 
Presidente 

 


