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Edital 024/2023 - Processo Seletivo Externo 

Cargo: Oficineiro(a) do Brincar 

 

CCA São José – Vaga para prestador de serviços (PJ) 

1 vaga aberta e 1 vaga cadastro de reserva 

 

Objetivos do Processo Seletivo:  

Captação de Profissionais alinhados aos requisitos e ao perfil de competências do 

cargo.  

 

Informações sobre o Processo Seletivo:  

Será permitida a participação de todos os profissionais que atenderem aos 

requisitos descritos neste Edital.  

Pessoas com deficiência são bem-vindas nesse processo seletivo.  

Os vínculos anteriores com a Associação Santo Agostinho - ASA deverão ser 

informados pelo candidato durante o processo seletivo.  

A participação será avaliada com base no histórico profissional do ex-colaborador.  

Somente serão admitidos candidatos com exame médico com parecer de apto 

para o cargo.  

Durante e após o processo seletivo é esperado que os candidatos mantenham 

atitudes condizentes com os valores, preceitos éticos e de convivência 

institucionais e com as exigências para o cargo. 

Os candidatos serão convocados de acordo com o seu perfil de competência 

alinhado à vaga disponível.  
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Os candidatos aprovados permanecerão em Cadastro Reserva por 6 (seis meses) 

meses contados a partir da data de publicação do resultado.  

Terão duas oportunidades de análise de vaga e havendo recusa em ambas, serão 

excluídos do Cadastro Reserva. 

 

Dados da vaga:  

 Remuneração: R$ 413,76 

 Carga horária: 16 horas/mês (2 dias) 

 

Principais atribuições  

 Organizar ambiência para diferentes experimentos do brincar 

 Mediar atividades recreativas que agreguem desafio, competição e 

cooperação numa mesma experiência 

 Criar jogos e brincadeiras junto com os educandos 

 Construir plano de aula alinhado aos objetivos do projeto e à proposta 

socioeducativa dos CCAs ASA 

 Elaborar relatório de avaliação das oficinas entregues no prazo 

determinado pela coordenação 

 Trabalhar alinhado com a equipe socioeducativa do CCA 

 Efetuar as entregas dos produtos previstos no plano de aula, no decorrer 

do projeto 

 Registrar a frequência das crianças e adolescentes 

 

Requisitos exigidos para participação neste Processo Seletivo  

 Experiência no desenvolvimento de projetos para crianças e adolescentes 

 Experiência com público vulnerável e em risco social 

 Não ter participado de processo seletivo nos últimos 6 meses.  
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 Possuir CNAE compatível com a função e conta corrente da empresa (caso 

seja MEI, a conta corrente deve estar no nome do prestador de serviços) 

 O candidato deverá estar vacinado com as duas doses contra o COVID, 

aprovadas pela ANVISA, respeitando o plano de vacinação e as 

recomendações das autoridades sanitárias 

 Diferencial: Experiência com público de CCA e CCINTER 

 

Etapas do Processo de Avaliação:   

(Todas eliminatórias e classificatórias) 

 Análise do currículo e entrevista por telefone   

 Entrevista em grupo com equipe de Gestão de Pessoas  

 Prova 

 Entrevista com gestor da área 

 

Cronograma Divulgação do Edital: 

Inscrição: Cadastrar o currículo clicando aqui no período de 15/02/2023 à 

01/03/2023, até às 12h do último dia.  

Haverá convocação por e-mail e telefone.  

Divulgação do Resultado Final desse processo seletivo ocorrerá no dia 10/03/2023, 

até às 17h.  

A divulgação ocorrerá no site institucional (asatransforma.org.br), contendo os 

cinco últimos números do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos candidatos 

aprovados.  


