EDITAL DE SELEÇÃO

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis/RJ (CDDH),
entidade civil, sem fins lucrativos, de Utilidade Pública Municipal (Resolução
646/86 – 09/1986) e Federal (Portaria 3.244 – 10/2004), CMAS n° 18-13/12/2000,
abre processo seletivo para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais para atuar no
Centro de Referência em Direitos Humanos/RJ, sob gestão desta instituição
através do convênio 813220/2014, em parceria com a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

01 (uma) vaga para a função citada acima.
 Regime de contratação: CONTRATO TEMPORÁRIO COM TEMPO
PRÉ-FIXADO EM 10 MESES, com início em 03/08/2015 e término
em 31/05/2016, com necessária dedicação profissional exclusiva.

40 horas semanais.

1.000,00 (salário bruto) + auxílio alimentação no
valor mensal de R$ 350,00.
2. DAS HABILIDADES E REQUISITOS REQUERIDOS:
 Afinidade com a temática dos Direitos Humanos;
 Nível fundamental completo;
 Noções de higiene e limpeza.

3. DAS ATRIBUIÇÕES/ATIVIDADES









Cuidar da manutenção do espaço institucional;
Realizar, esporadicamente, manutenção hidráulica e elétrica (desejável);
Realizar a limpeza de todas as salas;
Limpar o refeitório dos funcionários;
Limpar a biblioteca;
Limpar e repor material de todos os banheiros, inclusive, dos usuários do
projeto Pão & Beleza;
Limpar portas, vidros e janelas;
Recolher o lixo;








Fazer café (manhã e tarde);
Identificar e informar necessidade de compra de material para manutenção e
limpeza do espaço institucional;
Higienizar e repor toalhas de banho para os usuários do Projeto Pão & Beleza;
Realizar serviço externo de apoio projeto Pão e Beleza e Mulheres e Massas,
quando os mesmos necessitam comprar algo fora da instituição;
Auxiliar na produção de eventos;
Ajudar no trabalho de reciclagem.

4. DA INSCRIÇÃO
Para a inscrição, o(a) candidato(a) ao processo seletivo deverá apresentar a
seguinte documentação:
 Currículo contendo a informação sobre o número do CPF do candidato;
Essa documentação deverá ser enviada ao CDDH impreterivelmente até o dia 24
de julho de 2015 pessoalmente ou através do e-mail cddh@cddh.org.br

5. CRONOGRAMA
DATA
EVENTO
10 de julho de 2015
Divulgação do edital
10 a 24 de julho de 2015 Recebimento das inscrições:
- e-mail: cddh@cddh.org.br
27 de julho
Análise dos currículos
29 de julho – 14 h.
Entrevistas
31 de julho
Divulgação do resultado final
03 de agosto de 2015
Contratação e início das atividades

Petrópolis, 10 de julho de 2015.

Equipe de Seleção

