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CHAMAMENTO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA O PROJETO 

 JORNADA DE LITERATURA E MÚSICA DO PARANOÁ E ITAPOÃ 

 

A Associação Cultural Jornada Literária do Distrito Federal, CNPJ 

16.665.787/0001-40 executora do Termo de Fomento (MROSC) Nº 

37/2021, celebrado com a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 

Distrito Federal, torna pública a realização do processo seletivo simplificado 

para contratação de profissional para exercer a função inerente aos cargos a 

ser preenchido de acordo com Plano de Trabalho aprovado. 

 

1. Do objeto 

Este Edital tem por objeto a contratação de serviços de acordo com as 

funções e descritivos abaixo relacionadas: 

 

1.1 Das vagas e regime de trabalho: Coordenador-Geral - 1 vaga, CLT, 30 

horas semanais; Assistente Social - 1 vaga, CLT, 20 horas semanais; 

Educador Social - 1 vaga, CLT, 30 horas semanais; Auxiliar Administrativo 

- 1 vaga, CLT, 30 horas semanais.   

 

2. Justificativa da contratação: 

Este Edital visa à contratação de profissionais para atuar nos cargos listados, 

para executar funções no âmbito do Projeto “JORNADA DE LITERATURA 

E MÚSICA DO PARANOÁ E ITAPOÃ” entre o período de 1º/01/2022 a 

30/06/2023. 

 

3. Experiência exigida – especificações:  

Coordenador-Geral: profissional de nível superior com experiência em 

gestão de projetos  e fará a coordenação da implantação do projeto a fim de 

se fazer alcançar as metas e objetivos estabelecidos; fará ainda a gestão 

administrativo-financeira, relatórios de cumprimento do objetivo e o 

acompanhamento do trabalho do contador, que demonstre atuação prévia 

como produtor executivo ou gestor de projetos sociais e/ou culturais por pelo 

menos três anos; gestor de organização da sociedade civil; habilidade  de 

liderança de equipes; disponibilidade para a carga horária exigida; 

proatividade. 
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Assistente Social: profissional com formação em assistência Social com 

experiência de no mínimo três anos em condução de trabalhos 

socioeducativos para crianças e  adolescentes que possua habilidade  de 

trabalho em equipe. 

Auxiliar Administrativo: profissional de nível médio com experiência em 

Realizar atividades de apoio administrativo, com conhecimento em 

informática (editor de texto e planilhas eletrônicas). 

Cargo Valor do Salário Mensal 

(sem encargos) 

 

Coordenador Geral 5.900,00 

Assistente Social 1.890,00 

Auxiliar Administrativo 1.983,00 

 

 

4. Prazo de contratação 

Os candidatos selecionados serão contratados pelo período de até 18 

(dezoito) meses para atuação no âmbito de suas funções no projeto. 

 

5. Pagamento 

O pagamento pelo serviço prestado será feito por meio de holerite 

(contracheque), depositado em conta corrente do contratado, dentro do 

regime da CLT, com recolhimento  dos encargos sociais patronais e valores 

retidos dos salários. 

 

6.  Das fases do processo seletivo simplificado: 

O Processo Seletivo constará de três etapas distintas: 

 

1º Análise Curricular: envio de currículos para análise exclusivamente para 

o e-mail: jornadaliterariadf@gmail.com, até o dia 27/12/2021, às 23h59. Os 

currículos enviados fora do prazo serão desconsiderados. 

 

2º Entrevista dos candidatos selecionados: os candidatos selecionados para 

entrevista pessoal serão contactados via telefone para agendamento de local, 

data e horário da entrevista ser realizada. As entrevistas serão realizadas nos 

dias 28 e 29 de dezembro de 2021. 
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3º Resultado: o resultado da seleção será divulgado no portal da Associação 

Cultural Jornada Literária do Distrito Federal no dia 30 de dezembro de 

dezembro de 2021. 

4º Contratação: 

Os profissionais selecionados para contratação nos cargos devem apresentar 

a documentação completa exigida para a contração, até o dia 3 de janeiro de 

2022. Caso não apresente toda a documentação no prazo determinado e/ou 

não apresente justificativa plausível que impossibilite atendimento dentro do 

prazo estipulado poderá ser desclassificado e convocado outro candidato 

participante da 2º Fase (entrevista) no presente certame. 

Documentação exigida para contratação: a) do contratando: RG e CPF; 

certificado de formação escolar (diploma);  comprovante de residência e 

número telefone contato; carteira de trabalho;  número do PIS ou NIS;  

atestado médico admissional original, em que conste a função/cargo;  

certidão de nascimento ou de casamento (se possuir); b) dos dependentes 

menor idade (se possuir): RG e CPF; certidão de nascimento. 

 

 

Brasília, DF, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 
JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM 

Diretor-Presidente 
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