ERRATA DO EDITAL 006/2018
Onde lê-se :
6- DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

O processo de seleção para todos os níveis constará das seguintes etapas:
1ª. Etapa - Análise Curricular - Caráter eliminatório
Nessa fase objetiva-se verificar se os currículos dos candidatos inscritos atendem ou não aos requisitos
exigidos pelo edital e estão em conformidade com a vaga pleiteada. Serão avaliadas as informações
relativas à escolaridade e experiência profissional. Serão aprovados para a segunda fase os candidatos
que atenderem aos requisitos necessários para exercerem os cargos.
2 Etapa – Prova Escrita Coordenador, Administrativo,Assistente Social e Psicólogo– De caráter
classificatório e eliminatório . A prova terá duração de uma hora, contendo 12 questões.
Entrevista para os cargos: Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha e ASG e Educadores
3ª. Etapa –Entrevista Individual – Caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos
A entrevista individual terá como objetivo discutir junto aos candidatos suas expectativas e experiências
em relação às suas respectivas funções, além de coletar demais informações complementares
Cargo

Método

Coordenador

Prova / Entrevista

Educador Social

Prova / Entrevista

Psicólogo

Prova / Entrevista

Assistente Social

Prova / Entrevista

Aux. Administrativo

Entrevista

Auxiliar de Cozinha

Entrevista

Cozinheira

Entrevista

Aux.de Serviços Gerais

Entrevista

CRONOGRAMA
Etapa
1- Envio de currículos
2- Prova
3- Entrevista

Período

Resultado

14 a 19 de novembro 2018
01 de dezembro 2018
11 a 13 de dezembro de 2018

No site 26/11 www.adra.org.br
No site 08/12 www.adra.org.br
No site 14/12 www.adra.org.br

7- RESULTADOS DO PROCESSO

Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados por meio de lista nominal e em ordem de
classificação, e estarão disponíveis no site: www.adra.org.br., facebook.com/AdraBrasilBa
8- CONTRATO DE TRABALHO
Quando do surgimento de vagas, serão preenchidas sob o Regime da CLT – Consolidação das Leis
Trabalhistas. A contratação se dará a título de experiência, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Decorrido o prazo inicial, será realizada a avaliação de desempenho e sendo de interesse das partes o
contrato será por tempo indeterminado.
9 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO SUGERIDO PARA A AVALIAÇÃO
•

COORDENADOR, ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO- Política Nacional de
Assistência Social (PNAS/2004), Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2005), Lei nº
12.435/2011- cria o SUAS. Lei nº 7.853 de 24/10/1989 e Lei 3.298 de 20/12/1999 – Política
Nacional da Pessoa com Deficiência. • Lei nº 12.010 de 2009 – Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). • Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). • Lei nº 10.741 de 01/12/2003
– Estatuto do Idoso. lei no 10.216, de 6 de abril de 2001-Os direitos e a proteção das pessoas
acometidas de transtorno mental. Noções de direito família e sucessões; direitos fundamentais da
criança e do adolescente; as medidas específicas de proteção à criança e ao adolescente; a
colocação em família substituta e guarda-tutela-adoção; a apuração do ato infracional atribuído
ao adolescente; as medidas sócio-educativas; a criança e o adolescente vitimizados; as interrelações familiares: casamento x separação e a criança/adolescente; novas composições
familiares; atribuições da equipe interprofissional.- Conhecimentos relacionados à importância
da integração e formas de ação integrativa de equipes multidisciplinares e multiprofissionais, nas
respectivas áreas de atuação; conhecimentos básicos da legislação inerente aos serviços de

assistência social na Administração Municipal, conforme consta da Constituição Federal (art. 203
a 204 e art. 226 a 230), na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, no Estatuto da Criança e
do Adolescente, Estatuto do Idoso, outra legislação federal e na legislação municipal específica
para a assistência social, inclusive da Lei Orgânica do Município (disposições relacionadas à
assistência social geral, comunitária, família, idosos, crianças e adolescentes, portadores de
necessidades especiais “deficientes”); atuação dos conselhos municipais cuja instituição e
atribuições sejam voltadas à atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência
social pública, junto aos idosos, às crianças; conhecimentos das estruturas públicas de assistência
social, conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de
trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre eles, com as
autoridades e com a comunidade; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto
de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Benefícios sócio
assistências, programa bolsa família e cadastro único no SUAS; ação do profissional de serviço
social nas políticas públicas; Benefício de Prestação Continuada (BPC).
•

ADMINISTRATIVO; Noções básicas de rotinas administrativa e funcionários - Memorando,
word,excel,windows , arquivo, registro de funcionários.

Leia-se
6- DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO

O processo de seleção para todos os níveis constará das seguintes etapas:
1ª. Etapa - Análise Curricular - Caráter eliminatório
Nessa fase objetiva-se verificar se os currículos dos candidatos inscritos atendem ou não aos requisitos
exigidos pelo edital e estão em conformidade com a vaga pleiteada. Serão avaliadas as informações
relativas à escolaridade e experiência profissional. Serão aprovados para a segunda fase os candidatos
que atenderem aos requisitos necessários para exercerem os cargos.
2 Etapa – Prova Escrita - Coordenador, Auxiliar Administrativo, Assistente Social, Psicólogo e
Educador Social – De caráter classificatório e eliminatório . A prova terá duração de uma hora,
contendo até 15 questões.
Entrevista para os cargos: Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de serviços gerais.

3ª. Etapa –Entrevista Individual – Caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos
A entrevista individual terá como objetivo discutir junto aos candidatos suas expectativas e experiências
em relação às suas respectivas funções, além de coletar demais informações complementares
Cargo

Método

Coordenador

Prova / Entrevista

Educador Social

Prova / Entrevista

Psicólogo

Prova / Entrevista

Assistente Social

Prova / Entrevista

Aux. Administrativo

Entrevista

Auxiliar de Cozinha

Entrevista

Cozinheira

Entrevista

Aux.de Serviços Gerais

Entrevista

CRONOGRAMA
Etapa
4- Envio de currículos
5- Prova
6- Entrevista

Período

Resultado

14 a 19 de novembro 2018
04 a 8 de dezembro 2018
14 a 15 de dezembro de 2018

No site 27/11 www.adra.org.br
No site 26 /12 www.adra.org.br
No site 26/ 12 www.adra.org.br

7- RESULTADOS DO PROCESSO

Os resultados do Processo Seletivo serão divulgados por meio de lista nominal e em ordem de
classificação, e estarão disponíveis no site: www.adra.org.br., facebook.com/AdraBrasilBa
8- CONTRATO DE TRABALHO

Quando do surgimento de vagas, serão preenchidas sob o Regime da CLT – Consolidação das Leis
Trabalhistas. A contratação se dará a título de experiência, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Decorrido o prazo inicial, será realizada a avaliação de desempenho e sendo de interesse das partes o
contrato será por tempo indeterminado.
9 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO SUGERIDO PARA A AVALIAÇÃO

•

COORDENADOR, ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO- Política Nacional de
Assistência Social (PNAS/2004), Sistema Único de Assistência Social (SUAS/2005), Lei nº
12.435/2011- cria o SUAS. Lei nº 7.853 de 24/10/1989 e Lei 3.298 de 20/12/1999 – Política
Nacional da Pessoa com Deficiência. • Lei nº 12.010 de 2009 – Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). • Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). • Lei nº 10.741 de 01/12/2003
– Estatuto do Idoso. lei no 10.216, de 6 de abril de 2001-Os direitos e a proteção das pessoas
acometidas de transtorno mental. Noções de direito família e sucessões; direitos fundamentais da
criança e do adolescente; as medidas específicas de proteção à criança e ao adolescente; a
colocação em família substituta e guarda-tutela-adoção; a apuração do ato infracional atribuído
ao adolescente; as medidas sócio-educativas; a criança e o adolescente vitimizados; as interrelações familiares: casamento x separação e a criança/adolescente; novas composições
familiares; atribuições da equipe interprofissional.- Conhecimentos relacionados à importância
da integração e formas de ação integrativa de equipes multidisciplinares e multiprofissionais, nas
respectivas áreas de atuação; conhecimentos básicos da legislação inerente aos serviços de
assistência social na Administração Municipal, conforme consta da Constituição Federal (art. 203
a 204 e art. 226 a 230), na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, no Estatuto da Criança e
do Adolescente, Estatuto do Idoso, outra legislação federal e na legislação municipal específica
para a assistência social, inclusive da Lei Orgânica do Município (disposições relacionadas à
assistência social geral, comunitária, família, idosos, crianças e adolescentes, portadores de
necessidades especiais “deficientes”); atuação dos conselhos municipais cuja instituição e
atribuições sejam voltadas à atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência
social pública, junto aos idosos, às crianças; conhecimentos das estruturas públicas de assistência
social, conhecimentos sobre regras e relacionamento interpessoal e social no ambiente de
trabalho; conhecimentos sobre o relacionamento dos servidores públicos, entre eles, com as
autoridades e com a comunidade; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto
de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Benefícios sócio
assistências, programa bolsa família e cadastro único no SUAS; ação do profissional de serviço
social nas políticas públicas; Benefício de Prestação Continuada (BPC).

•

ADMINISTRATIVO; Noções básicas de rotinas administrativa e funcionários - Memorando,
word,excel,windows , arquivo, registro de funcionários.

•

EDUCADOR SOCIAL ; Política Nacional para a População em Situação de rua – Decreto n 7.053
de 23 de dezembro de 2009.

Comissão de Recrutamento e Seleção.

