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EDITAL CEDECA Nº 02/2021 

Seleção Simplificada de Recursos Humanos - Pessoa Física para atuar no Projeto Mais Participação e Agroecologia 

 

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

DECA/TO, CNPJ nº 08.941.567/0001-74, organização não governamental, sem fins lucrativos, torna 

público o processo seletivo de COORDENADOR/A PEDAGÓGICO do Projeto “MAIS PARTICI-

PAÇÃO E AGROECOLOGIA”, sob gestão desta Organização, patrocinado pela LAJEADO ENER-

GIA 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 engaja-

mento de crianças e adolescentes na causa socioambiental e a replicação das tecnologias de saneamento 

sustentável nas comunidades, gerando impacto na redução do aquecimento e na desigualdade social, a 

partir das seguintes condições: 

 

1. DO CARGO, PERFIL E ATRIBUIÇÕES 

Cargo: Coordenador/a Pedagógico 

a) Número de vagas: 01 (uma) vaga 

b) Forma de Contratação: Autônomo/ pessoa física com cadastrado na prefeitura de Palmas para 

emissão de Nota Fiscal. 

c) Prazo do contrato: 12 (dez) meses, podendo ser prorrogado este prazo conforme interesse da 

Organização. 

d) Carga Horária: 180 horas   

e) Local de trabalho: Quadra 104 Sul, Rua SE 01, LOTE 38 2º ANDAR, SALA 01 CEP 7702014- 

Palmas – TO. 

f) Remuneração total:  R$ 7.360,00 (sete mil e trezentos e sessenta reais), incluído os impostos que o 

contrato requer por parte do contratado. 

g) Forma de desembolso: R$1.840,00(hum mil oitocentos e quarenta reais) a cada trimestre. 

h) Formação Profissional: graduação em pedagogia. 

 

1.1 Perfil 

a) Conhecimento e experiência na temática dos direitos humanos de crianças e adolescentes; 
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b) Experiência em processos de capacitação e formação de pessoas; 

c) Capacidade para trabalhar em equipe multidisciplinar; 

d) Experiência de trabalho em organização da sociedade civil; 

e) Conhecimento em informática e utilização de internet. 

 

1.2 Atribuições/Atividades 

a) Coordenar as ações pedagógicas do projeto; 

c) Elaborar o plano de trabalho e plano de aula do processo formativo, inclusive as metodologias; 

d) Acompanhar a execução das capacitações; 

e) Promover avaliação das capacitações do projeto; 

f) Participar de reuniões de trabalho com a equipe do projeto; 

g) Elaborar relatórios referente ao processo formativo do projeto. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO   

2.1 Ter nacionalidade brasileira; 

2.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

2.3 Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, em se tratando de candidatos do sexo 

masculino; 

2.4 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

2.5 Possuir os requisitos mínimos apresentados neste edital. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 Os/as interessados/as devem enviar o Curriculum Vitae (atualizado), constando dados pessoais (en-

dereço, telefone e correio eletrônico) e cópia de certificados comprobatórios exclusivamente para o e-

mail cedecato@cedecato.org.br, até 02 de julho de 2021. 

3.2 No assunto do e-mail deve conter obrigatoriamente: Edital de Seleção Nº 02/2021. 

3.3 Não haverá recebimento de currículos por outro meio que não pelo endereço acima determinado. 

3.4 Para candidatos/as com deficiência, deve ser anexado à inscrição, atestado médico contendo CID 

(Classificação Internacional de Doenças). 

3.5 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. 
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3.6 Em nenhuma hipótese será permitido ao/a candidato/a nova oportunidade de anexar documentação, 

após o protocolo. 

 

4. DA SELEÇÃO 

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

4.2 A primeira etapa constará da análise curricular; 

4.3 A segunda etapa constará de entrevista virtual. 

4.4 Será selecionado/a candidato/a que atenda todas as condições exigidas, bem como apresente o me-

lhor perfil e experiências. 

4.5 A entrevista será em formato virtual. 

 

5. DO RESULTADO 

5.1 O resultado final do processo seletivo, por ordem de classificação, será divulgado no dia 12 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. 

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

 

6. DO RECURSO 

6.1 O recurso deverá ser interposto no prazo discriminado neste Edital, exclusivamente pelo e-mail ce-

decato@cedecato.org.br, conforme o cronograma deste edital. 

 

7.  DA CONTRATAÇÃO 

7.1 Após a divulgação do resultado final o/a candidato/a selecionado deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

• Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

• Cópia de comprovante de endereço residencial com CEP; 

•  01 (uma) foto 3x4 recente; 

• Cópia do extrato bancário ou cartão da conta corrente; 

• Copia carteira trabalho nº registro; 

• Número PIS/PASEP; 
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• Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou justificativa; 

• Cópia de Diploma que comprove a formação profissional requerida para o cargo pleiteado. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Todas as informações relativas ao presente Edital estarão disponíveis no sitio do Cedeca/TO 

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

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

referentes ao presente Edital. 

8.3 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. 

8.4 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do/a candi-

dato/a. 

8.5 Não haverá devolução das cópias de curriculum dos/as candidatos/as. 

8.6 O prazo de validade deste Edital é de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado na forma da lei e de 

acordo com o interesse da Organização. 

8.7 Quaisquer omissões contidas no presente Edital serão sanadas pela Comissão de Seleção com fun-

damento na Constituição Federal, na Lei 8.666/93 e demais disposições aplicáveis. 

 

9. DO CRONOGRAMA 
 

 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 18 de junho de 2021 

Envio dos documentos 18 de junho a 02 de julho de 2021 

Análise de currículos 05 de julho de 2021 

Divulgação do resultado de seleção preliminar 06 de julho de 2021 

Interposição de Recursos 07 de julho de 2021 

Respostas das interposição de Recursos 08 de julho de 2021 

Entrevistas 12 de julho de 2021 
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A entrevista acontecerá através do 

google meet, o link será enviado ao 

e-mail do/a candidato classificado. 

Divulgação do resultado de seleção final 13 de julho de 2021. 

 

Palmas-TO, 17 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 02/2021 

Seleção Simplificada de Recursos Humanos - Pessoa Física para atuar no Projeto Mais Participação 

 

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: 

Lista de documentos comprobatórios em anexo: 

 

 

 

 

 

 Palmas-TO,         de junho de 2021. 

 

 

________________________________                                                

Assinatura do/a Candidato/a 


