
  
  
 

 

 

INSTITUTO MÃE TERRA - Raízes sustentáveis para o desenvolvimento 
CNPJ Nº. 10.341.392/0001/06 – Inscrição Municipal Nº. 174978001 

Rua Antônio Osório Menezes Batista, 103 - 1º andar 
Centro - Porto Seguro – Bahia – CEP. 45.810-000 

www.maeterra.org.br 

EDITAL Nº 001/2018 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 
O INSTITUTO MÃE TERRA (IMT), organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, inscrita sob CNPJ nº. 
10.341.392/0001-06, com sede na Rua Dr. Antônio Osório de Menezes Batista, n°103 - 1° andar - Centro – 
Município de Porto Seguro (BA), TORNA PÚBLICO O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO para atender ao Projeto Casulo: Desenvolvimento e Proteção 
de Crianças, objeto do Convênio nº. 5850.0108110.18.4, de 19 de junho de 2018, celebrado com a Petróleo 
Brasileiro S.A. (PETROBRAS), cujo objetivo é diminuir a vulnerabilidade e o risco social de 700 (setecentas) 
crianças de 6 a 12 anos, de 5 (cinco) comunidades rurais e urbanas dos municípios de Alagoinhas, Araçás, 
Catu, Entre Rios e Pojuca, localizados nos Territórios de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado, a que se refere o presente 

edital será conduzido por Comissão de Seleção eleita pelo Instituto Mãe Terra; 
 

1.2 O certame destina-se ao provimento de até 22 (vinte e duas) vagas: Psicólogo (01), Assistente Social (01), 
Articulador Local (05), Instrutor/Educador Social (10) e Auxiliar de Serviços Gerais (05), sob regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na modalidade de Contrato por Tempo Determinado, no quadro 
de colaboradores do Instituto Mãe Terra;  

 
1.3 O presente edital tem o prazo de validade de 02 (dois) anos, contados a partir da data de sua data de 

publicação, podendo ser prorrogado por igual período a critério exclusivo do Instituto Mãe Terra; 
 
1.4 A convocação para as vagas previstas será feita de acordo com a necessidade do Instituto Mãe Terra, 

dentro do prazo de validade previsto no edital;  
 
1.5 Os requisitos e as atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital, bem como 

remuneração, carga horária de trabalho e benefícios previstos para as vagas disponíveis;  
 
1.6 O Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado será regido com base na Lei 

nº. 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional);  
 
1.7 O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e as 

demais publicações no endereço eletrônico: www.maeterra.org.br; 
 
1.8 Em nenhuma condição serão fornecidas informações por telefone. Qualquer informação adicional ou 

esclarecimento quanto ao disposto neste certame deverá ser solicitada exclusivamente por e-mail, através 
do endereço eletrônico: contato@maeterra.org.br. 

 
2. DAS VAGAS  
 
2.1  As vagas disponíveis são de ampla concorrência estabelecidas e distribuídas conforme Tabela 1: 

 

TABELA 1 – DAS VAGAS 
Cód. 
Vaga 

Vaga – CH Semanal Qtd. Volante1 Alagoinhas Araçás Catu 
Entre 
Rios 

Pojuca 
Salário 

(R$) 

 Equipe Pedagógica         

222 Assistente Social (20h) 1 1      1.320,00 

224 Psicólogo (20h) 1 1      1.320,00 

225 Instrutor/Educador Social (40h) 4  2 2    2.160,00 

226 Instrutor/Educador Social (20h) 6    2 2 2 1.080,00 

 Equipe de Apoio         

234 Articulador Local (40h) 5  1 1 1 1 1 1.680,00 

235 Auxiliar de Serviços Gerais (40h) 5  1 1 1 1 1 1.040,00 
1Volante: disponibilidade para viagens e/ou mobilidade entre os municípios e entre os turnos de funcionamento dos núcleos 

http://www.maeterra.org.br/
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3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NA VAGA  
 
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro funcional do Instituto Mãe Terra: 
 

a) ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);  
b) maior de 18 (dezoito) anos até o dia da inscrição;  
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;  
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, 

determinada pela Médico do Trabalho credenciado pelo CRM;  
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;  
f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do 
acúmulo de cargos;  

g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público;  
i) ter sido aprovado e classificado neste Edital;  
j) atender às demais exigências contidas neste Edital. 

 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1  A inscrição neste Processo Seletivo para Contratação por Tempo Determinado implica, sumariamente, 

no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital; 
 

4.2  Serão aceitas somente inscrições realizadas pela internet, através do site: www.maeterra.org.br. Não 
serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item; 

 
4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 18h00 do dia 07/08/2018, até às 23h59min 

do dia 15/08/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do site: www.maeterra.org.br; 
 
4.4 Após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, o candidato interessado em 

inscrever-se para o presente certame deverá: preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição 
declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo, e submeter-se às normas 
expressas neste Edital; 

 
4.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, será 

permitido ao candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu; 
 
4.6 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato será considerada a última inscrição realizada 

com data e horário mais recente. As inscrições mais antigas serão canceladas automaticamente; 
 
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da 

inscrição; 
 
4.8 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como 

a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinará o 
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, 
na eliminação do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis; 
 

4.9 Caso alguma irregularidade seja constatada após a contratação do candidato, o mesmo será Demitido 
por Justa Causa da função pelo Instituto Mãe Terra, após procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 

 
4.10 As inscrições realizadas após às 23h59min do dia 15/08/2018, não serão acatadas.  
 
  

http://www.maeterra.org.br/
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5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 
5.1 O Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado constará das fases descritas 

na Tabela 2:  
 

TABELA 2 – DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

CRONOGRAMA 

 Lançamento do Edital 07 de agosto de 2018 

 Inscrições 07 a 15 de agosto de 2018 

1ª Fase Análise Curricular 16 a 20 de agosto de 2018 

 Resultado da Análise Curricular 21 de agosto de 2018 

2ª Fase Entrevista e Redação 22 e 23 de agosto de 2018 

 Resultado Final 28 de agosto de 2018 

 Contratação 29 e 30 de agosto de 2018 

 
 
5.2 Da Análise Curricular 
 
5.2.1 Somente os candidatos aos cargos Assistente Social, Psicólogo, Instrutor/Educador Social serão 

submetidos à análise curricular, de caráter classificatório; 
 
5.2.2 Serão analisados somente os títulos relacionados na Tabela 3, conforme informado no Formulário de 

Solicitação de Inscrição. 
 

TABELA 3 – DA ANÁLISE CURRICULAR 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO PONTUAÇÃO 

Graduação 02 

Especialização 04 

Mestrado 05 

Doutorado 06 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO 

No cargo pretendido (ponto por semestre) 03 

Relacionada ao cargo pretendido (ponto por semestre) 01 

 
 
5.2.3 Os títulos de Graduação e Pós-Graduação deverão ser comprovados por meio de diploma, certificado, 

declaração ou atestado, expedidos e assinados pelo órgão ou entidade competente, devidamente 
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC); 

 
5.2.3.1 Os títulos referentes a cursos realizados em instituição de ensino estrangeira, somente serão 

considerados, quando traduzidos para a Língua Portuguesa, revalidados por instituição brasileira 
devidamente reconhecida pelo MEC; 

 
5.2.3.2 Os títulos de Experiência Profissional deverão ser comprovados por meio de declaração ou atestado e 

constar o timbre, do órgão que o expedir, bom como nome e CPF, ou carimbo, de quem o assinar; 
 
5.2.3.3 O título computado em um item, não poderá ser computado em outro; 
 
5.2.3.4 Sendo constatada irregularidade no título, a Banca Examinadora se reserva no direito de não computar 

os pontos a eles atribuídos. 
 
5.2.4. As copias dos documentos deverão ser apresentadas no momento da contratação para a devida 

verificação. O candidato que não apresentar a documentação ou cópia acompanhada do original, 
no momento da contratação, será desclassificado. 
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5.3 Do Resultado da Análise Curricular 
 
5.3.1 O Instituto Mãe Terra fará a divulgação do resultado da Análise Curricular no dia 21 de agosto de 2018, 

por meio virtual, no site www.maeterra.org.br às 18h00min em lista específica para cada uma das vagas 
por ordem de classificação; 

 
5.4 Da Entrevista e Da Redação 
 
5.4.1 Da Entrevista 
 
5.4.1.1 O Instituto Mãe Terra irá apresentar questionários aos candidatos, os quais irão ser pontuados de 

acordo com a pontuação e desempenho dos mesmos; 
 
5.4.1.2. Os candidatos serão submetidos a uma dinâmica de grupo, onde os mesmos serão testados em 

relação às atividades em grupo, colaboração e empenho nas atividades; 
 
5.4.1.3 A etapa das entrevistas será uma etapa classificatória do Processo Seletivo para Contratação por 

Tempo Determinado; 
 
5.4.1.4 Esta fase da seleção ocorrerá no município de Catu (BA), nos horários de 08h00min as 12h00min e 

14h00min as 18h00min, nos dias 22 e 23 de agosto de 2018, conforme listas divulgadas no site do Instituto 
Mãe Terra – www.maeterra.org.br; 

 
5.4.1.5 As despesas com deslocamento durante este certame serão de inteira responsabilidade do candidato, 

sem direito a qualquer ressarcimento.  
 
5.4.2 Da Redação 
 
5.4.2.1 A Prova de Redação será elaborada a partir de um tema proposto, podendo ser baseado em um ou 

mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia 
textual “Dissertação”. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em 
suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual; 

 
5.4.2.2. A Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 20 (vinte) 

pontos. O candidato deverá obter 10 (dez) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova de 
Redação, para não ser eliminado da seleção;  

 
5.4.2.3 A Redação será avaliada considerando-se os seguintes da Tabela 4. 
 

TABELA 4 – DA REDAÇÃO 

ASPECTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 Atendimento ao tema; informatividade e argumentação articuladas à temática proposta 05 

2 Atendimento à norma padrão da língua portuguesa 05 

3 
Coerência (progressão, articulação, não-contradição) / Coesão referencial e sequencial  

(intra e entre parágrafos) 
05 

4 
Atendimento à tipologia textual  

(estrutura e organização do texto dissertativo/argumentativo, expressividade e adequação vocabular) 
05 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DE REDAÇÃO 20 

 
5.4.2.3 A Folha de Redação Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova de Redação. 

As folhas para rascunho são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da 
Prova de Redação; 

 
5.4.2.4 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para elaborar a Versão 

Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que 

http://www.maeterra.org.br/
http://www.maeterra.org.br/
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for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para a 
elaboração de seu texto; 

 
5.4.2.5 O candidato, para a Prova de Redação:  
 
a) deverá apresentar a sua Redação no espaço próprio da Folha de Redação Definitiva, sendo que poderá 

utilizar a Folha de Rascunho contida no Caderno de Provas, mas que não será apreciada na avaliação;  
 

b) deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/argumentação, 
escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta;  
 

c) não deverá destacar qualquer parte da Folha de Resposta, nem escrever nos espaços reservados à 
organizadora;  
 

d) deverá seguir e obedecer às Instruções constantes do Caderno de Provas e Folhas que se incorporam 
como documentos oficiais do Processo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado. 
 

5.4.2.6 O candidato terá sua Prova de Redação avaliada com nota 0 (zero) e estará, automaticamente, 
eliminado do Processo Simplificado para Contratação por Tempo Determinado se:  

 
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;  
b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida;  
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;  
e) não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-

la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;  
f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, 

número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
 
5.4.2.7 Na Prova de Redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas 

previstos, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova; 
 
5.4.2.8. Não será corrigida e/ou lida a Folha de Redação Definitiva que for preenchida inadequadamente, não 

assinada, assinada em outro local que não seja o indicado na folha de rosto, amassada ou danificada de 
qualquer modo; 

 
5.4.2.9 O sigilo e a impessoalidade da prova serão mantidos durante o processo de correção, resguardando 

da Comissão de Avaliação a identidade do candidato; 
 
5.4.2.10. Para a correção da Prova de Redação, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação 

do candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção;  
 
5.4.2.11 Na Folha da Versão Definitiva, constará no rodapé a seguinte informação ao candidato: “Para 

Correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”; 
 
5.4.2.12 Esta fase da seleção ocorrerá no município de Catu (BA), nos horários de 08h00min as 12h00min e 

14h00min as 18h00min, nos dias 22 e 23 de agosto de 2018, conforme listas divulgadas no site do Instituto 
Mãe Terra – www.maeterra.org.br. 

 
 
5.5 Do Resultado Final 
 
5.5.1 O Instituto Mãe Terra divulgará o Resultado Final do Processo Seletivo para Contratação por Tempo 

Determinado, no 28 de agosto de 2018, por meio virtual, no site www.maeterra.org.br as 18h00min em 
lista específica para cada uma das vagas e por ordem de classificação. 
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5.6 Da Contratação 
 
5.6.1 O Instituto Mãe Terra irá realizar a contração dos aprovados do Processo Simplificado para Contratação 

por Tempo Determinado por ordem classificatória, de acordo com as vagas existentes e necessidade da 
entidade;  

 
5.6.2 Para que se possa ser firmado o contrato por tempo determinado entre o aprovado neste certame e o 

Instituto Mãe Terra, o aprovado deve apresentar: 
 

a) Documento de Identidade com foto; 
b) CPF; 
c) Comprovante de Residência; 
d) Currículo; 
e) Comprovantes de Escolaridade (Diplomas, certificados e históricos escolares, etc.); 
f) Comprovações de Experiência na área (atestados, certificados, declarações etc.); 
g) Uma foto 3x4; 
h) Carteira de Trabalho e Cartão do PIS (ou documento substituto); 
i) Título de Eleitor. 

 
5.6.3 Os Documentos devem ser apresentados junto com seus originais, para a devida autenticação local, sem 

gerar nenhum custo para o aprovado; 
 
5.6.4 Os Comprovantes de Escolaridade devem ser apresentados por ordem cronológica, conforme informado 

em Formulário de Solicitação de Inscrição; 
 
5.6.5 A ausência de qualquer Comprovante de Escolaridade poderá impedir o processo de contratação do 

aprovado, sendo que o Instituto Mãe Terra irá convocar o próximo colocado, conforme lista divulgada no 
dia 28 de agosto de 2018.  

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1 Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

circunstância que será mencionada em Edital de Retificação ou Aviso a ser publicado;  
 
6.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Instituto Mãe Terra, no 

âmbito de sua competência.  
 
 

Porto Seguro (BA), 07 de agosto de 2018. 
 
 
 

 
INSTITUTO MÃE TERRA 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
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ANEXO I 
 

 
Código da Vaga: 222 
Assistente Social (CBO - 2516-05) 
 

REQUISITO:  
 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação em Serviço Social, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
 

ATRIBUIÇÕES:  
 

Prestar serviço social orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar 
e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientar e monitorar 
ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, 
desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenhar 
tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis.  
 

REMUNERAÇÃO: 
  

R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais). 
 

BENEFÍCIOS:  
 

Vale-Alimentação R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) 
 

JORNADA DE TRABALHO:  
 

20 horas semanais em regime de tempo parcial.  
 

 
 
 

 
Código da Vaga: 224 
Psicólogo (CBO - 2515-30) 
 

REQUISITO: 
 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação em Psicologia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
 

ATRIBUIÇÕES:  
 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando 
o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas 
e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins.  
 

REMUNERAÇÃO:  
 

R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais). 
 

BENEFÍCIOS: 
 

Vale-Alimentação R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) 
 

JORNADA DE TRABALHO:  
 

20 horas semanais em regime de tempo parcial.  
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Código da Vaga: 225  
Instrutor/Educador Social (CBO - 5153-05) 
 

REQUISITO:  
 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação em Pedagogia, ou 
curso similar, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
 

ATRIBUIÇÕES:  
 

Visa garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal, social em conflito com 
a lei. Procurar assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as e identificando suas necessidades 
e demandas. Controlar o acesso de pessoas o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, 
escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras.  
 

REMUNERAÇÃO: 
 

R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais). 
 

BENEFÍCIOS:  
 

Vale-Alimentação R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) 
 

JORNADA DE TRABALHO:  
 

40 horas semanais em regime de tempo integral.  
 

 
 
 
 

 
Código da Vaga: 226 
Instrutor/Educador Social (CBO - 5153-05) 
 

REQUISITO: 
 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação em Pedagogia, ou 
curso similar, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
 

ATRIBUIÇÕES:  
 

Visa garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal, social em conflito com 
a lei. Procurar assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as e identificando suas necessidades 
e demandas. Controlar o acesso de pessoas o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, 
escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras.  
 

REMUNERAÇÃO: 
 

R$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais). 
 

BENEFÍCIOS:  
 

Vale-Alimentação R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) 
 

JORNADA DE TRABALHO:  
 

20 horas semanais em regime de tempo integral.  
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Código da Vaga: 234 
Articulador Local (CBO – 3311-10) 
 

REQUISITO:  
 

Ensino médio concluído em instituição reconhecida pelo MEC. 
 

ATRIBUIÇÕES:  
 

Ensinar e cuidar de alunos na faixa de zero a seis anos; orientar a construção do conhecimento; elaborar 
projetos pedagógicos; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos. Preparar material 
pedagógico; organizar o trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizar um conjunto de 
capacidades comunicativas. 
 

REMUNERAÇÃO: 
 

R$ 1.680,00 (hum mil, seiscentos e oitenta reais). 
  

BENEFÍCIOS:  
 

Vale-Alimentação R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) 
 

JORNADA DE TRABALHO: 
 

 40 horas semanais em regime de tempo integral. 
 

 
 
 

 
Código da Vaga: 235 
Auxiliar de Serviços Gerais (CBO – 5143-25) 
 

REQUISITO:  
 

Ensino fundamental II concluído em instituição reconhecida pelo MEC. 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

Executar serviços de manutenção limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. 
Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar de piscinas. Trabalhar seguindo normas 
de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 
 

REMUNERAÇÃO:  
 

R$ 1.040,00 (hum mil e quarenta reais). 
 

BENEFÍCIOS:  
 

Vale-Alimentação R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais). 
 

JORNADA DE TRABALHO:  
 

40 horas semanais em regime de tempo integral. 
 

 

 


