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EDITAL CEDECA Nº 01/2019 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedeca Glória de Ivone, inscrito no 

CNPJ nº 08.941.567/0001-74, organização não governamental, sem fins econômicos, torna público o 

processo seletivo simplificado de estágio não obrigatório a partir das seguintes condições: 

 

1. DA VAGA 

1.1. Número de vagas: 01 (uma) vaga  

1.2. Prazo do estágio: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado este prazo por mais 01 (um) ano 

conforme interesse da Organização.  

1.3. Jornada de estágio: 20 horas semanais.  

1.4. Horário: 08h às 12h, eventualmente no período vespertino. 

1.5. Local de trabalho: Palmas – TO.  

1.6. Benefícios: Bolsa Auxílio de R$ 650,00 + Auxílio Transporte (sendo correspondente ao valor 

de R$ 40,00 semanal, perfazendo um total de R$ 160,00 mês). 

  

2. DO PERFIL  

2.1. Curso: Administração/ Recursos humanos/ Gestão Pública/ Secretariado. 

2.2. Período: 3º ao 6º Período.  

2.3. Habilidades:  

2.3.1. Iniciativa, proatividade, pontualidade, assiduidade;  

2.3.2. Boa redação e capacidade de produção de documentos; 

2.3.3. Boa capacidade de comunicação e articulação;  

2.3.4. Domínio das ferramentas do pacote Office e capacidade básica de pesquisa;  

2.3.5. Disponibilidade para atividade aos sábados (manhã), eventualmente; 

2.3.6. Capacidade básica de pesquisa; 

2.3.7. Organização e formatação de documentos;  

2.3.8. Afinidade com a temática dos direitos humanos e movimentos sociais.  

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES/ATIVIDADES NA ORGANIZAÇÃO 

3.1. Organização documental física e digital; 
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3.2. Organização e manutenção do escritório; 

3.3. Atendimento ao público;  

3.4. Apoio na gestão administrativa; 

3.5. Apoio nas ações de mobilização e articulação desenvolvidas pelo Cedeca;  

3.6. Apoio logístico nas atividades de advocacy, formação e incidência política.  

 

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 o dia 19 de novembro de 2019.  

4.1.1. Comprovante de matrícula expedido pela Instituição de Ensino;  

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

eletrônico) e cópia de certificados comprobatórios. 

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

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

contendo CID (Classificação Internacional de Doenças).  

4.2. 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. 

4.3. 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:  

5.1.1. A primeira etapa consistirá na análise curricular;  

5.1.2. A segunda etapa consistirá de entrevista presencial (tendo por base as habilidades 

necessárias para o estágio; relação das atitudes do/a candidato/a de acordo com as 

situações apresentadas; e interesse na área em questão); 

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

melhor perfil e experiência. 

 

6. DO RESULTADO 

6.1. O resultado final do processo seletivo, por ordem de classificação, será divulgado no dia 28 de 

novembro de 2019 no site do Cedeca (www.cedecato.org.br), sendo nesta ocasião também 
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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 a contratação. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

(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.  

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 aos/as candidatos/as.  

7.6. 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.  

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

 

8. DO CRONOGRAMA 
 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 12 de novembro de 2019 

Envio de currículos  19 de novembro de 2019 

Análise de currículos 20 de novembro de 2019 

Divulgação do resultado de seleção preliminar 21 de novembro de 2019 

Entrevistas  22 de novembro de 2019 

Divulgação do resultado de seleção final  25 de novembro de 2019 

 

 

Palmas-TO, 11 de novembro de 2019.  

 

Comissão de Seleção  

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


