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EDITAL CEDECA Nº 01/2021 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone – 

CEDECA/TO, CNPJ nº 08.941.567/0001-74, organização não governamental, sem fins econômicos, 

torna público o processo seletivo para estágio não obrigatório para adolescentes com idade igual ou 

superior a 16 anos até 18 anos incompletos, para atuar no âmbito do Projeto Mais Participação  e 

Agroecologia, patrocinado pela LAJEADO ENERGIA S.A e INVESTCO com apoio do Instituto EDP, 

por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmas, e com base no Termo 

de Fomento nº 05/2020 firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Palmas e o 

CEDECA visando promover o engajamento de crianças e adolescentes na causa socioambiental e a 

replicação das tecnologias de saneamento sustentável nas comunidades, gerando impacto na redução do 

aquecimento global, na desigualdade social e na promoção da participação popular. 

 

1. DA VAGA 

1.1. Número de vagas: 01 (uma) vaga 

1.2. Prazo do estágio: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado este prazo conforme interesse da 

Organização. 

1.3. Jornada de estágio: 20 horas semanais.   

1.4. Horário: 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, eventualmente no período matutino. 

1.5. Local de trabalho:  Quadra 104 Sul, Rua SE 01, LOTE 38, 2º ANDAR, SALA 01. CEP 77020-

014 Palmas – TO. 

1.6. Benefícios: Bolsa Auxílio de R$ 681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte cinco 

centavos). 

 

2. DO PERFIL 

2.1. Estar cursando o Ensino Médio ou Técnico. 

2.2. Afinidade, interesse e/ou proximidade com a área de direitos humanos, sociais, ambientais, 

movimentos sociais e/ou congêneres. 

2.3. Habilidades: 

2.3.1. Iniciativa, criativa, proativa, pontualidade, assiduidade e compromisso; 
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2.3.2. Boa capacidade de comunicação, articulação, problematização e reflexão; 

2.3.3. Boa redação e capacidade de produção de documentos; 

2.3.4. Domínio das ferramentas do pacote Office e internet; 

2.3.5. Capacidade básica de pesquisa, curiosidade, questionamento e investigação. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES/ATIVIDADES NA ORGANIZAÇÃO 

3.1. Organização documental física e digital; 

3.2. Apoio nas ações de mobilização e articulação do projeto; 

3.3. Apoio logístico nas oficinas e cursos do projeto; 

3.4. Realizar a mobilização de adolescentes; 

3.5. Apoio no monitoramento, avaliação e prestação de contas do projeto Mais Participação. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição será realizada mediante o envio dos documentos a seguir relacionados 

exclusivamente para o e-mail: cedecato@cedecato.org.br, até 30 de junho de 2021. 

4.2. Ficha de Inscrição preenchida (anexo I). 

4.3. Comprovante de matrícula expedido pela Instituição de Ensino. 

4.4. Curriculum Vitae (atualizado), constando dados pessoais (endereço, telefone e correio 

eletrônico, habilidades, e, se houver, experiências escolares, comunitárias e/ou de trabalho 

anteriores). 

4.5. Cópia do Número de Inscrição Social (NIS), se houver. 

4.6. Para candidatos/as com deficiência, deve ser anexado à inscrição, atestado médico contendo 

CID (Classificação Internacional de Doenças). 

4.7. A inscrição do/a candidato/a implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 

aceitação das condições da seleção, tais como se acham estabelecidas neste edital. 

4.8. Em nenhuma hipótese será permitido ao/a candidato/a nova oportunidade de anexar 

documentação, após o protocolo. 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção será realizada pela organização e constará de duas etapas: 

5.2. A primeira etapa constará da análise curricular; 
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5.3. A segunda etapa constará de entrevista virtual. 

5.4. Será selecionado/a candidato/a que atenda todas as condições exigidas, bem como apresente o 

perfil e habilidades que melhor atender ao projeto. 

5.5. As entrevistas ocorrerão em formato virtual. 

 

6. DO RESULTADO 

6.1. O resultado final do processo seletivo, por ordem de classificação, será divulgado no dia 8 de 

julho de 2021 no site do Cedeca/TO (www.cedecato.org.br), sendo nesta ocasião também 

convocado/a o/a candidato/a selecionado para apresentação dos documentos informados no 

mesmo ato. 

6.2. A classificação não gera direito a convocação, ficando a critério do Cedeca/TO a contratação. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Todas as informações relativas ao presente Edital estarão disponíveis no site do Cedeca/TO 

(www.cedecato.org.br), inclusive o resultado final desse processo. 

7.2. É de inteira responsabilidade do/a candidato/a acompanhar a publicação de todas as informações 

referentes ao presente Edital. 

7.3. A aprovação não gera direito adquirido a quaisquer candidatos, mesmo que classificados dentro 

do número de vagas inicialmente previstas, estando, pois, o chamamento, em qualquer hipótese, 

sujeito à conveniência e oportunidade da Coordenação Colegiada do Cedeca/TO. 

7.4. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do/a 

candidato/a. 

7.5. Não haverá devolução das cópias de currículos dos/as candidatos/as. 

7.6. O prazo de validade deste Edital é de 12 meses, podendo ser prorrogado na forma da lei e de 

acordo com o interesse da Organização. 

7.7. Quaisquer omissões contidas no presente Edital serão sanadas pela Comissão de Seleção com 

fundamento na Constituição Federal, na Lei 8.666/93 e demais disposições aplicáveis. 
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8. DO CRONOGRAMA 
 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 14 de junho de 2021 

Envio dos documentos 14 a 30 de junho de 2021 

Análise de currículos 2 de julho de 2021 

Divulgação do resultado de seleção preliminar 05 de julho de 2019 

Interposição de Recursos 06 de julho de 2021 

Entrevistas 07 de julho de 2021 

A entrevista acontecerá através do 

google meet, o link será enviado ao 

e-mail do/a candidato classificado. 

Divulgação do resultado de seleção final 08 de julho de 2021. 

Assinatura do contrato 12 de julho de 2021 

 

 

 

Palmas-TO, 14 de junho de 2021. 

 

Comissão de Seleção 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone 
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EDITAL CEDECA Nº 01/2021 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

ANEXO – I FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo:    

 

Nome Social:   

 

Cor/raça: 

(   ) Indígena        (   ) Petra         (   ) Parda         (   ) Amarela        (  ) Branca        

Naturalidade:                 

                                       

Nacionalidade: Sexo:  (   )F  (   )M 

Escolaridade: 

 

Estado Civil: Título de Eleitor: 

CPF: 

 

Data de nascimento: Idade: 

RG: Órgão Emissor: 

 

Data de expedição: 

Telefone Residencial: Celular: E-mail: 

 

Endereço Residencial:   

 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

 

Curso:   

 

Semestre:    Unidade de ensino: 

Porque você gostaria de ser selecionado/a para a vaga? 

 

 

Lista de documentos comprobatórios em anexo: 

 

 

 Palmas-TO,         de junho de 2021. 

 

_________________________________________                                                

Assinatura do/a Candidato/a 


