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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS  
 
 

Instituição: 
ICISEC – Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos 
Cidadãos 

Objeto: Seleção de pessoas físicas para prestação de serviços. 

Objetivo: 

Execução de Projeto proposto pelo ICISEC em parceria com a PAAS – 
Pastoral Amigoniana de Assistência Social, visando ao atendimento de 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Internação 
na unidade de Internação socioeducativa de Cachoeiro de Itapemirim/ES 
e atendimento a adolescente em acautelamento provisório na Unidade de 
Internação Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Atividade: 

Atividades previstas no item “Serviços Terceirizados” do Anexo A2 do 
Projeto Básico, aprovado pelo IASES – Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Justiça do Espírito 
Santo. 

Referência: Concurso de Projetos nº 002/2010 – IASES  

Processo nº 49626680 

 

1. ESCLARECIMENTO PRELIMINAR 

1.1 – Trata-se de uma iniciativa do Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica 

dos Cidadãos – ICISEC em colaborar com a missão do IASES que é “promover a 

responsabilização e o desenvolvimento humano do adolescente em conflito com a lei no 

Espírito Santo, por meio da gestão participativa da política estadual de atendimento 

socioeducativo em permanente articulação com a família, a comunidade, a sociedade e o 

Estado, e especialmente com o Sistema de Garantia de Direitos”. 

1.2 – Este Termo de Referência se refere ao Contrato de Gestão firmado nos autos do 

Processo IASES N° 49626680-2010, referente ao Concurso de Projetos n° 002/2010, cujo 

Edital foi publicado em resumo no Diário Oficial do Espírito Santo. 

 

2. OBJETO 

2.1 – Seleção de pessoas para o desenvolvimento de atividades de natureza 

administrativa do ICISEC e PAAS – Pastoral Amigoniana de Assistência Social para execução 
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de atividades diversas, nos termos do Projeto Básico elaborado pelo ICISEC, em parceria com 

a PAAS, e aprovado pelo Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – IASES. 

2.9 – A possibilidade de qualquer pessoa figurar no cadastro de reserva não gera 

qualquer direito imediato de contratação, tão somente os habilita a atender a demanda do 

Projeto, se convocados. 

 

3. OBJETIVO 

3.1 – Seleção de colaboradores, pessoas físicas, para prestação de serviços na 

Unidade de Internação e Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES durante o prazo de 

execução das ações constantes do Projeto de que trata o Contrato referido no item 1.2, acima, 

ou em atividades de gestão, articulação e administração do mesmo Projeto, durante o prazo de 

vigência do contrato de trabalho dos colaboradores. 

3.2 – Esta seleção visa à contratação de pessoas para celebração de contrato de 

trabalho junto ao ICISEC para desenvolvimento de atividades em diversas áreas, conforme 

item 14 deste Edital. 

3.3 – O Contrato de Trabalho será firmado com aquelas pessoas que forem 

selecionadas nos termos deste Edital.  

3.4 – Os primeiros 45 (quarenta e cinco) dias serão considerados prazo de experiência, 

podendo o mesmo ser prorrogado por igual período. 

3.5 – Durante este período, o ICISEC se reserva no direito de dispensar aquele 

colaborador que não atender, de forma satisfatória, às necessidades do Projeto. 

3.6 – Não cabe ao colaborador dispensado durante o prazo da experiência direito a 

qualquer benefício além dos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho para o período de 

experiência. 

3.7 – O presente processo de seleção visa, ainda, formar cadastro de reserva para que 

o ICISEC possa convocar outro colaborador que houver obtido boa pontuação e que 

demonstrar condições para o desempenho das atividades previstas no âmbito do Projeto, e que 

possuam as competências desejáveis nos termos deste Edital. 

3.8 – O previsto no item 3.7 acima será exercido caso algum colaborador venha a ser 

dispensado de suas atividades no âmbito do Projeto. 
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4. JUSTIFICATIVA  

4.1 – A presente iniciativa visa atender às necessidades de gerenciamento 

administrativo e execução de atividades específicas relacionadas ao Projeto, a que se refere o 

Contrato de Gestão mencionado no item 1.2, acima, por parte do ICISEC dentro da Unidade de 

Internação e Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos termos do item 1(um) do Anexo A-

2 do Projeto Básico.  

4.2 – Trata-se da seleção de pessoas que serão mobilizadas, oportunamente, para o 

desempenho de atividades de planejamento, articulação, monitoramento, instrutoria, execução 

e avaliação de ações diversas, programadas pelo ICISEC, conforme Projeto Básico aprovado 

pelo Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – IASES. 

4.3 – O processo seletivo consiste na avaliação do potencial dos interessados que 

queiram integrar a equipe multidisciplinar do ICISEC e PAAS para atividades diversas para as 

quais estão previstas competências específicas, consideradas enquanto conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, necessárias ao desempenho das ações propostas junto 

a familiares e adolescentes assistidos pelo IASES em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

4.4 – Sabidamente, nem todos demonstram habilidades e atitudes que possam 

referendar sua permanência em trabalhos dessa natureza, razão porque este processo 

seletivo, entre suas diversas fases, tem como uma das mais importantes a avaliação presencial 

por meio de entrevista, pela qual serão convocados aqueles que demonstrarem melhor aptidão 

para este tipo de trabalho. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

5.1 – O presente credenciamento é amparado pelo Contrato de Gestão firmado pelo 

ICISEC com o IASES, cuja cláusula Segunda assim preceitua: 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.2 – Compete à Organização Social: 

[...] 
2.2.4 - Selecionar, contratar, capacitar e gerir os recursos humanos para as 
Unidades de Atendimento Regional Sul, mediante participação consultiva do 
IASES; 
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6. CONDIÇÕES PARA A SELEÇÃO 

6.1 – Podem ser selecionadas, para prestar serviços ao ICISEC no âmbito do Projeto 

de que trata este Termo de Referência, pessoas físicas que aceitem trabalhar junto a 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação na Unidade de 

Internação Socioeducativa de Cachoeiro de Itapemirim/ES e em acautelamento provisório na 

Unidade de Internação e Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES, bem como respectivos 

familiares. 

6.2 – A participação dos profissionais neste processo de seleção implica a aceitação 

integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

6.3 – É vedada a participação de profissionais que: 

6.3.1 – tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos 

firmados anteriormente com o IASES/SEJUS/ES ou com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

6.3.2 – tenham vínculo de parentesco até o terceiro grau com adolescentes assistidos 

pelo IASES em Cachoeiro de Itapemirim. 

6.3.3 – possuam antecedentes criminais ou estejam respondendo a processo 

administrativo disciplinar, penal ou militar.  

6.4 – O processo seletivo não impossibilita o ICISEC de contratar profissional 

autônomo não credenciado quando houver justificativa para isso. 

6.5 – O profissional que for selecionado para executar ações administrativas, cursos 

ou oficinas, atendimentos ou quaisquer outras atividades, estarão vinculados ao Projeto 

enquanto sua contratação durar. 

6.6 – Os profissionais selecionados são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade 

e pela legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser 

cancelada a contratação do profissional se verificada alguma irregularidade na documentação ou 

nas informações apresentadas, garantindo para o processo a ampla defesa. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

7.1 – A análise da documentação será efetuada com base nos critérios de entrega, 

autenticidade e validade. 
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7.2 – São necessários os seguintes documentos: 

7.2.1 – Para o processo de inscrição no processo seletivo é preciso apresentar: 

7.2.1.1 – currículo (modelo constante do Anexo I), em envelope lacrado, no qual 

deverá constar, obrigatoriamente, o nome do candidato e a atividade profissional pretendida 

nos termos do item 13 deste Edital, impreterivelmente entre os dias 28 de março a 01 de 

abril de 2011,  nos seguintes endereços: 

  a) Vitória-ES: (de 09h00min às 11h00min horas e de 14h00min às 17h00min horas) no 

endereço: CENTRO DE FORMAÇÃO MARTIM LUTERO. Rua Engenheiro Fábio Ruschi, 161 - 

Bairro Bento Ferreira – Vitória – ES, CEP: 29.050-670.  

  b) Cachoeiro de Itapemirim-ES: (de 09h00min às 11h00min horas e de 14h00min às 

17h00min horas) no ESCRITÓRIO REGIONAL DO IASES, em Cachoeiro de Itapemirim: Av. 

Lacerda de Aguiar nº 139 - Bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES, Ponto de referencia: 

Em frente ao Hotel e Restaurante RINKÃO e a SAMADISA. 

OBSERVAÇÕES:  

a) Nos locais de entrega de currículos não serão oferecidas quaisquer informações ou 

esclarecimentos. Todas as informações estão relacionadas no presente Edital. Para 

as demais fases do Processo Seletivo (após entrega do Currículo), todos os 

Candidatos deverão se dirigir, em caso de dúvidas, ao escritório do ICISEC em 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

b) Os currículos que não contiverem indicação da atividade profissional 

pretendida serão automática e sumariamente desclassificados. 

c) Não serão aceitos currículos via internet, correios ou quaisquer outras formas de 

envio postal. Os currículos poderão ser entregues pelo próprio candidato ou por 

terceiros. 

d) Os currículos não serão aceitos fora do prazo e horário estipulados. 

e) Não serão aceitos os currículos entregues em outros locais, horários ou datas 

diferentes dos que estão previstos neste edital. 

f) Cada currículo entregue receberá um Recibo de Entrega, em formulário próprio 

assinado por representante da Comissão de Licitação, que deverá ser guardado 

como comprovante único e não desprezível de entrega do documento em questão. 

Este documento é indispensável como anexo recursal em caso de interesse do 

Candidato em pleitear Recurso.  
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g) Não serão conhecidos e, portanto sumariamente não analisado o teor dos recursos 

que não contiverem o comprovante de entrega de Currículo devidamente assinado 

por membro da Comissão responsável por este Edital de Seleção de Pessoa Física. 

7.2.2 – Para a entrevista é preciso apresentar: 

7.2.2.1 – Atestado ou declaração referente ao relato de experiências profissionais 

compatíveis com as atividades selecionadas no currículo referido no item 7.2.1.1 acima, 

fornecido pela empresa ou entidade onde tenha tido a experiência mencionada, 

preferencialmente apresentado em papel timbrado, assinado e identificado, comprovando que o 

trabalho foi executado, bem como qualquer outro material que demonstre conhecimento, 

aptidão e experiência em atividades similares para as quais pretende se credenciar; 

7.2.2.2 – Cópia autenticada de diplomas de graduação ou pós-graduação em relação 

às atividades de nível superior;  

7.2.2.3 – Termo de declaração do profissional (Anexo III); 

7.2.3 – Para a contratação é preciso apresentar: 

7.2.3.1 – Original e cópia da Carteira de Trabalho; 

7.2.3.2 – Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 

7.2.3.3 – Cópia da Carteira de Identidade; 

7.2.3.4 – Cópia do CPF; 

7.2.3.5 – Cópia do Titulo de Eleitor e os comprovantes da ultima votação; 

7.2.3.6 – Cópia do Cartão do PIS; 

7.2.3.7 – Copia da Carteira de Habilitação (se tiver); 

7.2.3.8 – Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens); 

7.2.3.9 – Cópia de comprovante de residência com CEP em nome do candidato; 

7.2.3.10 – Cópia de comprovante de Escolaridade; 

7.2.3.11 – Cópia da Carteira de Registro Profissional (OAB, CRP, CRESS, etc.); 

7.2.3.12 – Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores; 
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7.2.3.13 – Cópia da identidade ou outro documento que comprove a relação de 

dependência legal em relação a estes. 

7.2.3.14 – Atestado/certidão de NADA CONSTA Civil e Criminal; 

7.2.3.15 – Atestado/certidão de NADA CONSTA da Justiça Federal; 

7.2.3.16 – Atestado/certidão de NADA CONSTA da Policia Civil; 

7.2.3.17. – Carta de apresentação atestando experiência, conforme item 7.2.2.1 

(Indispensável); 

7.2.3.18 – Cópia de documento que conste o Tipo Sanguíneo ou declaração de próprio 

punho; 

7.2.3.19 – Atestado Médico Admissional; 

7.2.3.20 – No caso de servidor, declaração de não estar respondendo a processo 

administrativo disciplinar; 

7.2.3.21 – 01 foto 3x4 – recente; 

7.2.3.22 – Número da Agência e conta corrente bancária ou poupança do profissional 

a ser contratado para efeitos de recebimento de salário/honorários. 

 

8. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

8.1 – O processo de credenciamento acontecerá de acordo com as seguintes etapas: 

1ª etapa: Inscrição; 

2ª etapa: Seleção; 

3ª etapa: Cadastramento; 

4ª etapa: Formalização do contrato de prestação de serviços. 

8.2 – PRIMEIRA ETAPA: INSCRIÇÂO 

8.2.1 – O profissional que desejar trabalhar no Projeto, para desenvolvimento de 

atividades conforme item 6.1 acima deverá dirigir-se a um dos endereços e horários indicados 

no item 7.2.1.1 acima, para apresentar o Currículo nos moldes do Anexo I. 
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8.2.2 – O currículo entregue será recebido como pedido de inscrição no presente 

processo de seleção, recebendo, o candidato, o Recibo de Inscrição, conforme modelo 

constante do Anexo II. 

8.2.3 – O profissional poderá se inscrever na atividade em que pretende atuar, 

atentando para a respectiva descrição e requisitos de competência definidos nos itens 6 e 7 

deste Edital. 

8.3 – SEGUNDA ETAPA: PROCESSO DE SELEÇÃO 

8.3.1 – A avaliação dos profissionais ocorrerá em três fases eliminatórias: 

8.3.1.1 – Primeira fase da 2ª etapa: ANÁLISE DOCUMENTAL: A  análise da 

documentação deste Edital será efetuada com base nos critérios de entrega, autenticidade e 

validade dos documentos. Os documentos a serem analisados são os previstos no item 7.2.2. 

8.3.1.2 – Segunda Fase da 2ª etapa: ANÁLISE DO CURRÍCULO: A análise do 

currículo entregue no ato da inscrição ocorrerá de acordo com os requisitos e as exigências do 

perfil do profissional, estabelecidos para as atividades a serem desempenhadas, relacionadas 

nos itens 7.2.1 deste Edital. 

8.3.1.3 – Terceira fase da 2ª etapa: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS: A 

avaliação de conhecimentos consistirá na interpretação e elaboração de texto com no máximo 

25 (vinte e cinco) linhas e no mínimo 20 (vinte) linhas versando a área de conhecimento 

relacionada à atividade escolhida pelo profissional. A avaliação de conhecimentos valerá 

100,00 pontos, sendo eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 50,00 pontos, sendo 

quesitos de pontuação o conteúdo escrito, a apresentação e o domínio da língua portuguesa. 

8.3.1.4 – Quarta fase da 2ª etapa: ENTREVISTA: A entrevista será realizada com 

objetivo de se verificar a desenvoltura de raciocínio e de comunicação, por meio de relato oral 

de explanação da experiência acumulada em relação à atividade a ser desempenhada. A 

entrevista valerá 100,00 pontos, sendo eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 70,00 

pontos. 

8.3.1.4 – Quinta fase da 2ª etapa: APLICAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS: 

consiste na aplicação de testes psicométrico e projetivo para avaliação das características de 

personalidade relacionadas à atividade profissional escolhida. 
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9. CRONOGRAMA DE DATAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

9.1 – Período de inscrição com entrega de currículo: de 28 de março a 01 de abril de 

2011, no horário e endereços indicados no item 7.2.1.1. 

9.2 – Prazos para análise do currículo e resultado parcial estão descritos no item 9.13 

deste edital; 

9.4 – Período da avaliação de conhecimentos e entrevista para relato de experiência, 

estão descritos no item 9.13 deste edital; 

9.5 – Resultado da fase de seleção está descrito no item 9.13 deste edital; Prazo 

recursal de dois dias uteis após publicação de resultado no endereço do ICISEC em Cachoeiro 

do Itapemirim/ES, a saber: Av. Francisco Lacerda de Aguiar nº 86 – Ed. Esmeralda, Bairro 

Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP: 29.303-300 - (em frente ao Cartório 

Eleitoral 2ª Zona) 

9.6 – A data de contratação/início das atividades de capacitação estão descritos no 

item 9.13 deste edital; 

9.7 – Os profissionais aprovados no processo de seleção de que trata este Edital e 

que irão atuar junto aos adolescentes e familiares na Unidade de Internação e Provisória de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES deverão participar de Curso de preparação introdutória com carga 

horária de 160 (cento e sessenta) horas iniciando-se dentro dos prazos descritos no item 9.13 

deste edital; 

9.8 – Como etapa final do processo de seleção, os profissionais contratados e em fase 

de treinamento, deverão alcançar o mínimo de 80 % (oitenta) de freqüência e avaliação 

considerada satisfatória pelos instrutores que terão como base para o processo avaliatório os 

seguintes indicadores: media 1 a 5 (insatisfatório); 6 a 7 ( satisfatório); 8 a 10 ( muito bom); 

9.9 – Aqueles profissionais, que embora contratados por período de experiência, não 

alcancem a média mínima de freqüência e não atinjam a média mínima considerada 

“satisfatória” serão eliminados do processo seletivo e, portanto demitidos ao final da fase de 

experiência do contrato de trabalho.   

9.10 - Quaisquer alterações futuras serão comunicadas aos candidatos, se for o caso. 

9.11 – Não serão oferecidas cópias impressas de edital nos locais de Inscrição, 

embora uma cópia para consulta esteja disponibilizada no local de entrega dos currículos. 
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9.12 – Para consulta do presente Edital, chamada pública será disponibilizada em 

jornais de grande circulação bem como, cópia do Edital nos seguintes sites IASES, a partir do 

primeiro dia útil da fase inicial do processo seletivo em questão:  (www.iases.es.gov.br), 

ICISEC (www.icisec.org)  e PAAS (www.paasbrasil.com) . Caso não seja possível visualizar as 

informações constantes nestes sites, os candidatos deverão dirigir-se ao Local de entrega dos 

currículos para leitura do edital em cópia disponibilizada para consulta. 

9.13 – Cronograma dos prazos previstos no processo seletivo até a contratação e 

capacitação dos profissionais: 

CRONOGRAMA DE PRAZOS PREVISTOS NO PROCESSO SELETIVO DE PESSOAS FÍSICAS* 

Período de inscrição com entrega de currículo no horário e 
endereços indicados no item 7.2.1.1. 

28 de março a 01 de abril de 2011; 

Período de Análise da documentação e currículo. 02 a 04 de abril de 2011; 

Resultado parcial de inscrições validas (inscrições 
realizadas em consenso com as normas do Edital). 

05 de abril de 2011; 

Período da avaliação de conhecimentos e entrevista para 
relato de experiência, para os que forem convocados após 
análise de que trata o item 9.2, acima. 

de 06 a 09 de abril de 2011; 

Resultado da fase de seleção. 10 de abril de 2011; 

Data de contratação e início das atividades. 

 

11 de abril de 2011. 

Os profissionais aprovados no processo de seleção de que 
trata este Edital e que irão atuar junto aos adolescentes e 
familiares na Unidade de Internação e Provisória de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES deverão participar de Curso 
de preparação introdutória com carga horária de 160 
(cento e sessenta) horas. 

11 de abril e encerramento previsto 
para o dia 11 de maio de 2011. 

Previsão para nicio das atividades práticas na Unidade/ 
Escalas e rotinas de trabalho. 

12 de maio de 2011. 

 

* Motivados por casos fortuitos ou força maior estes prazos previstos poderão sofrer alterações. Nestes casos novas datas serão 
publicadas para conhecimento dos candidatos que deverão acompanhar, com freqüência, as notícias informadas no site de 
referência – www.iases.es.gov.br . 

 

 

10. CASOS DE PERDA DA HABILITAÇAÕ PARA PERMANÊNCIA NO PROJETO 
COM CONSEQUENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

http://www.iases.es.gov.br/
http://www.icisec.org/
http://www.paasbrasil.com/
http://www.iases.es.gov.br/
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10.1 – Perderá a condição de habilitação para continuar no Projeto com conseqüente 

rescisão do contrato de trabalho o profissional que: 

10.1.1 – Receber avaliações desfavoráveis em procedimentos de avaliação de 

atuação profissional, nos termos dos critérios de acompanhamento da prestação de serviços 

previstos no respectivo contrato de trabalho; 

10.1.2 – Faltar sem justificativa, interromper a atividade em andamento, atrasar 

constantemente; 

10.1.3 – Demonstrar falta de habilidade no relacionamento interpessoal;  

10.1.4 – Cobrar qualquer honorário profissional, complementar ou não, relacionado ao 

trabalho ou atividade profissional no âmbito da execução das ações constantes do Projeto para 

as quais tenha sido contratado pelo ICISEC com base neste Edital; 

10.1.5 – Utilizar qualquer material desenvolvido pelo ICISEC/PAAS ou IASES para 

realização de cursos e oficinas, assim como dados obtidos por meio de pesquisa ou estudos, 

em atividades executadas a terceiros, sem prévia autorização; 

10.1.6 – Pressionar, incitar, desabonar, constranger, por qualquer motivo, qualquer 

parente ou familiar de adolescentes e os próprios adolescentes, para os quais se destinam as 

ações da respectiva prestação de serviços; 

10.1.7 – Descumprir o contrato de trabalho; 

10.1.8 – Apresentar, na fase do processo de seleção ou elaborar, na vigência do 

contrato de trabalho, documentos que contenham informações inverídicas; 

10.1.9 – Cometer ilícitos de qualquer natureza que inviabilize a manutenção da 

confiança, do respeito e da seriedade profissional e da ética, para os quais a legislação, de 

forma geral, proponha penalizações. 

 

11. FORMALIZAÇAO DO CONTRATO DE TRABALHO 

11.1 – Os profissionais selecionados que forem convidados para trabalhar, atendido o 

item 9.10, celebrarão contrato, mediante apresentação da documentação de que trata o item 

7.2.3. 
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11.2 – Toda a documentação deverá ser apresentada entre os dias 18 e 19 de abril de 

2011 no endereço do ICISEC em Cachoeiro de Itapemirim/ES, a saber: Av. Francisco Lacerda 

de Aguiar nº 86 – Ed. Esmeralda, Bairro Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim-ES - 

CEP: 29.303-300, (em frente ao Cartório Eleitoral 2ª Zona), entre os horários das 09h00min as 

11h30min horas e das 14h00min as 16h30min  horas. 

11.3 – Não serão aceitos protocolos em substituição aos documentos exigidos. 

11.4 – As certidões deverão estar dentro do prazo de validade. Os documentos nos 

quais o prazo de validade não estiver mencionado expressamente somente serão aceitos dentro do 

prazo máximo de noventa dias, contados da data de sua emissão.  

11.5 – A elaboração do contrato de trabalho ficará condicionada à apresentação e à 

validade dos documentos. 

11.6 – Uma vez analisada a documentação e verificada a regularidade, o profissional será 

convocado para a assinatura do contrato de trabalho. 

11.7 – A jornada de trabalho para cada atividade é fixada na planilha que consta do item 

13 abaixo. 

11.8 – Os profissionais contratados desempenharão suas atividades sob a direção da 

equipe de coordenação técnica da PAAS – Pastoral Amigoniana de Assistência Social, nos 

limites de atividades previstas no Projeto Básico e no Contrato de Gestão firmado nos autos do 

Processo IASES N° 49626680-2010, ao qual está vinculado este Edital. 

11.11 – Os serviços deverão ser prestados no limite temporal de execução do projeto, 

podendo o ICISEC, em sintonia com a PAAS, comunicando a decisão ao IASES, dispensarem 

qualquer profissional contratado, quando: 

11.11.1 – houver cometimento de qualquer dos eventos previstos no item 10 (dez)  

anteriormente citado; 

11.11.2 – houver cometimento de ações e/ou omissões consideradas motivos para 

justa causa pela Consolidação das Leis do trabalho; 

11.11.3 – houver cometimento de atitude considerada imprópria ou que fira a ética 

profissional; 

11.11.4 – houver revisão de metas ou motivo de força maior em função de 

determinações da Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo, da Vara da Infância e 
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Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, do Conselho Tutelar, do Ministério da Justiça, do 

Ministério Público ou outro órgão do Poder Público. 

 

12. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 – A remuneração pelos serviços prestados é a constante da planilha de que trata 

o item 13, a seguir. 

12.2 – Não serão pagas quaisquer indenizações, reembolsos, remunerações, 

gratificações ou outras vantagens em função: da localidade de prestação de serviços; de 

necessidades especiais; de hospedagem; de gastos com locomoção e alimentação não 

ajustados no competente contrato de trabalho. 

12.3 – O pagamento dos salários/honorários pelos serviços prestados será efetuado 

mediante depósito em conta corrente bancária, indicada pelo profissional, mensalmente, ou 

após a execução dos trabalhos, nas condições estabelecidas no contrato, por meio de cheque 

nominal cruzado.  

 

13. DA QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADOS, DA 
REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO  

13.1 – A remuneração a ser paga aos profissionais contratados pelos serviços 

prestados, bem como a respectiva jornada de trabalho semanal são os seguintes: 

ITEM ÁREA DE ATUAÇÃO 

QDE DE 
PROFISSIONAIS A 

SEREM 
CONTRATADOS 

REMUNERAÇÃ
O MENSAL 

LÍQUIDA 
ESTIMADA (R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VAGAS 
PARA 

CADASTRO 
RESERVA 

1.  Administrador com especialização em 
RH/Adm. Pessoal 

1 2.500,00 40 2 

2.  Advogado  4 3.000,00 30 2*** 

3.  Almoxarife  1 950,00 40 2*** 

4.  Arquivista 2 1.400,00 40 2*** 

5.  Assistente Social 9 2.400,00 30 4 

6.  Auxiliar Adm/Financeiro 1 950,00 40 2*** 

7.  Auxiliar Administrativo 8 950,00 40 4*** 

8.  Auxiliar de Dentista 1 945,00 40 2 

9.  Auxiliar de Serviços Gerais 4 633,00 40 2 

10.  Coordenador de atividades artesanais 
com experiência comprovada em 
projetos sociais – Programa de 
Egressos e Intervenção Familiar com 
experiência comprovada 

1 2.000,00 30* 2 
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11.  Coordenador Sociocultural para as 
atividades desenvolvidas na 3ª fase do 
projeto – Programa de Egressos e 
Intervenção Familiar com experiência 
comprovada 

1 2.000,00 40 2 

12.  Dentista 1 2.536,00 24 2 

13.  Educador Social 25 1.700,00 40 6 

14.  Enfermeiro de nível superior 1 1.918,00 24 2 

15.  Instrutor de Oficina de Artesanato (por 
oficina de 20 horas) – Modalidade: 
corte e costura, killing, bordado 
vagonite, bichos de tecidos, arcos de 
cabelo, bicos de crochê em toalhas de 
lavabo bordadas, camisetas bordadas/ 
– Programa de Egressos e Intervenção 
Familiar com experiência comprovada. 

2 1.000,00 20 2 

16.  Instrutor de Oficina de Comunicação 1 1.500,00* 20 2 

17.  Instrutor de Oficina de Corte e Costura  
– Programa de Egressos e Intervenção 
Familiar com experiência comprovada 

1 1.500,00* 20 2*** 

18.  Instrutor de Oficina de Informática 1 1.500,00* 20 2*** 

19.  Instrutor de Oficina de Jardinagem 1 1.500,00* 20 2 

20.  Instrutor de Oficina de Música 1 1.500,00* 20 2 

21.  Instrutor de Oficina de Padaria 1 1.500,00* 20 2 

22.  Instrutor de Oficina de Silkscreen 1 1.500,00* 20 2 

23.  Instrutor de Oficina de Solda 1 1.500,00* 20 2 

24.  Instrutor de Oficina de Terapia 
ocupacional  

1 1.500,00* 20 2 

25.  Instrutor de Oficina Elétrica Predial 1 1.500,00* 20 2 

26.  Médico 1 2.670,00 20 2 

27.  Nutricionista 1 1.700,00 20 2 

28.  Pedagogo 2 2.400,00 40 2 

29.  Professor de Educação Física 1 1.500,00 20 2 

30.  Profissional com habilidade de 
gerenciamento de atividades gerais e 
organização dos trabalhos diários – 
Gerente Técnico 

2 4.000,00 30 2 

31.  Profissional de nível superior com 
habilidade de gestão das atividades 
pedagógicas e supervisão de 
atividades de oficinas – Supervisão 
Técnica; 

2 3.000,00 30 2 

32.  Profissional de nível superior com 
habilidade para gestão de 
relacionamentos e articulação do 
interesse institucional, educacional, da 
Justiça e demais órgãos gestores de 
políticas públicas – Gerente 
Intereducativo; 

4 4.000,00 
Escala de 
12 por 36 

horas 
2 

33.  Profissional Gestor de projetos - Nível 
superior com habilidades para 

1 2.000,00 20 2 
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acompanhamento e execução de 
atividades de gestão de projetos 
sociais/ entidades do Terceiro Setor – 
Programa de E. e Intervenção Familiar 

34.  Profissional de Nível Superior com 
habilidades para acompanhamento de 
gestão de contratos de manutenção do 
patrimônio, bens, reformas e demais 
contratos de abastecimento da 
Instituição – Gerente de Manutenção 

1 2.400,00 40 2 

35.  Profissional de nível superior para 
acompanhamento e avaliação das 
atividades de administração 
operacional das atividades do Projeto  
- Profissional de Gestão Intersetorial 

1 2.500,00 40 2 

36.  Psicólogo 7 2.400,00 30 2 

37.  Secretária 4 1.050,00 40 2 

38.  Técnico em Enfermagem 
4 1.069,00 

Escala de 
12 por 36 

horas 
2 

39.  Telefonista 2 950,00 30 2 

40.  Terapeuta Ocupacional  1 2.400,00 30 2 

* Período em que durarem as oficinas ministradas;   
** Horas mensais;    
*** 1 vaga para pessoas portadoras de deficiências físicas 

  

14.  PERFIL PROFISSIONAL 

14.1 Administrador de RH: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de ações administrativas, referentes a 

recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material, transporte, cargos e salários. 

Participa da elaboração de manuais de procedimentos; acompanha os procedimentos de 

seleção e capacitação de pessoas. 

14.1.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Administração, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 

no Conselho de Classe correspondente e afinidade com: gestão de projetos sociais; 

procedimentos de licitação e contratos junto à área pública; planilhas Excel; elaboração de 

Relatórios de Atividades; prestação de contas de recursos financeiros captados junto a 

entidades públicas. 

14.1.2 – Habilidades: visão sistêmica; capacidade de gestão; organização boa 

comunicação verbal e escrita; utilização de computadores e manuseio dos programas e 

aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007); cálculos aritméticos. 
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14.1.3 – Atitudes: iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de 

prazos, orientações, organização e arrumação do ambiente de trabalho; iniciativa para apontar 

e corrigir falhas relativas à execução de convênios ou contratos; equilíbrio e maturidade 

psíquica, para saber encarar positivamente as dificuldades e pressões que o trabalho com 

grupos ou pessoas e cumprimento de prazos e metas pode ocasionar; confiança nas 

capacidades do grupo e dos seus membros; flexibilidade mental e emotiva que permita 

contemplar todas as situações grupais de todos os pontos de vista possíveis, assim como 

analisar as causas e conseqüências de tomar decisões a respeito; sentido de abertura ante as 

diferenças de pontos de vista e comportamentos sociais; honestidade e probidade quanto à 

gestão de recursos materiais, financeiros e humanos; demonstrar senso de organização; 

trabalhar em equipe; parcimônia e reserva quanto à divulgação de informações e dados 

pessoais e profissionais; compromisso e pontualidade; empatia; imparcialidade e neutralidade; 

saber ouvir; capacidade de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.2 – Advogado: profissional que trabalha com planejamento, acompanhamento, 

avaliação e revisão da execução de atividades referentes a pesquisas, estudos e análises de 

dados, informações e assuntos jurídicos; elaboração e interpretação de cláusulas e normas; 

elaboração de pareceres técnico-jurídicos; acompanhamento de processos licitatórios; 

participar da mediação de conflitos envolvendo profissionais prestadores de serviços e 

contratados pelo ICISEC por conta da execução do Projeto com o IASES; promover reuniões 

para esclarecimentos relativos a convênios e contratos; elaboração de relatórios. 

14.2.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Direito, fornecido 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no 

Conselho de Classe correspondente e afinidade com: execução de projetos sociais; 

procedimentos de licitação e contratos junto à área pública; redação de pareceres técnico-

jurídicos e relatórios; prestação de contas de recursos financeiros captados junto a entidades 

públicas. 

14.2.2 – Habilidades: boa comunicação verbal e escrita; defender pontos de vista 

interesses e causas institucionais; utilização de computadores e manuseio dos programas e 

aplicativos do Microsoft Office - Word (2007). 

14.2.3 – Atitudes: ética profissional; raciocínio lógico; capacidade de interpretação; 

hábito da leitura; bom relacionamento interpessoal; dominar expressão escrita. 
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14.3. – Almoxarife: profissional que trabalha com atividades relacionadas à recepção, 

contagem e armazenamento de produtos, materiais ou equipamentos em almoxarifados, 

armazéns e depósitos; realização de lançamentos da movimentação de entradas e saídas e 

controle de estoque; distribuição de produtos, materiais ou equipamentos; verificação da 

quantidade e qualidade de produtos, materiais ou equipamentos recebidos, nos termos do 

pedido de fornecimento de material e notas fiscais; realização de inventários ou contagens 

físicas; zelar pela limpeza, livre circulação, ventilação, bom acondicionamento e segurança de 

produtos, materiais ou equipamentos estocados; preparar o pedido de fornecimento de 

material; registrar uso e perdas bem como controlar o consumo de produtos, materiais ou 

equipamentos estocados. 

14.3.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de ensino médio ou 

profissionalizante na área de almoxarifado; cálculos aritméticos. 

14.3.2 – Habilidades: boa comunicação verbal; organização envolvendo classificação 

e separação de materiais; raciocínio lógico-dedutivo; força física pessoal para movimentação 

de produtos, materiais e equipamentos acondicionados em caixas ou pacotes; utilização de 

computadores e manuseio dos programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e 

Excel (2007). 

14.3.3 – Atitudes: empatia; trabalho em equipe; bom relacionamento interpessoal; 

iniciativa para arrumação, organização e limpeza; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber 

encarar positivamente as dificuldades e pressões que o trabalho com pessoas e cumprimento 

de prazos e metas pode ocasionar; flexibilidade mental e emotiva que permita a análise de 

contexto e a reflexão a respeito das conseqüências de decisões tomadas; honestidade e 

probidade quanto ao manuseio e guarda de produtos, materiais e equipamentos a que tiver 

acesso nos ambientes em que estiverem estocados; compromisso e pontualidade. 

14.4 – Arquivista: profissional que trabalha com planejamento, acompanhamento, 

avaliação e revisão da execução de atividades de gestão documental; organização de acervos 

documentais segundo origem e destino; organização de arquivos; seleção, avaliação, 

preservação, localização, guarda e descarte de documentos; classificação e registro de 

documentos; manuseio dos programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel 

(2007). 

14.4.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de ensino médio ou 

profissionalizante de auxiliar administrativo e afinidade com técnicas de arquivo, fornecido por 
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instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de 

Classe correspondente e afinidade com arquivos escolares e digitação em Word (2007). 

14.4.2 – Habilidades: organização envolvendo classificação, separação e manuseio de 

papeis e documentos; utilização de computadores e manuseio dos programas e aplicativos do 

Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 

14.4.3 – Atitudes: empatia; senso de observação; trabalho em equipe; boa 

comunicação verbal; bom relacionamento interpessoal; raciocínio lógico-dedutivo; capacidade 

de concentração; iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, 

orientações, organização do ambiente de trabalho e arrumação de papeis; equilíbrio e 

maturidade psíquica para saber encarar positivamente as dificuldades e pressões que o 

trabalho com pessoas e cumprimento de prazos e metas pode ocasionar; flexibilidade mental e 

emotiva que permita a análise de contexto e a reflexão a respeito das conseqüências de 

decisões tomadas; compromisso e pontualidade; acuidade visual.  

14.5 – Assistente Social: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de atividades de orientação de famílias e 

indivíduos sobre direitos e deveres, normas, serviços e recursos sociais e programas de 

educação em função de desajustamentos sociais; contribuir com os projetos do ICISEC para a 

minimização dos sofrimentos familiares; restabelecimento da normalidade de comportamentos 

dos indivíduos em relação aos demais membros da sociedade; avaliação do comportamento e 

causas de desajustamentos sociais; problemas psicossociais, promoção e integração de 

pessoas no convívio social; elaboração de pesquisas sobre causas de desajustamentos sociais 

no interesse do ICISEC, PAAS e IASES; identificação de medidas necessárias para a 

minimização de problemas de desajustamentos sociais. 

14.5.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Assistência Social, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 

no Conselho de Classe correspondente e afinidade com trabalhos junto a adolescentes em 

cumprimento de medidas sócio-educativas e seus familiares. 

14.5.2 – Habilidades: aconselhamento e orientação pessoal a pessoas afetadas em 

seu equilíbrio emocional; aplicação de técnicas do serviço social voltadas ao ajustamento de 

pessoas ao meio social; elaboração de questionários e entrevistas para estudos, pesquisas e 

investigações sociais; colaboração em tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas; 

desenvolvimento de atividades educacionais, recreativas e de assistência; utilização de 
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computadores e manuseio dos programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e 

Excel (2007). 

14.5.3 – Atitudes: iniciativa; sensibilidade; empatia; senso de observação; trabalho em 

equipe; boa comunicação verbal; bom relacionamento interpessoal; equilíbrio e maturidade 

psíquica para saber encarar positivamente as dificuldades e pressões que o trabalho com 

pessoas e cumprimento de prazos e metas pode ocasionar; flexibilidade mental e emotiva que 

permita a análise de contexto e a reflexão a respeito das conseqüências de decisões tomadas; 

compromisso; pontualidade; parcimônia e reserva em relação a informações e dados pessoais 

a que tiver acesso; mediação de conflitos; sentido de abertura e respeito pela diversidade.  

14.6 – Auxiliar Administrativo: profissional que trabalha com tarefas auxiliares e 

repetitivas de natureza operacional, sob supervisão, tais como receber, distribuir, expedir, 

arquivar documentos e correspondências; reproduzir documentos por fotocopias, organização e 

atualização de cadastros, arquivos e fichários; redação e digitação de textos, transportar 

pequenos volumes, móveis e equipamentos; andar pequenas distâncias para buscar e levar 

papéis, materiais, produtos ou equipamentos; elaboração de planilhas; controlar a utilização e 

requisitar material de consumo e de expediente; manter a arrumação e limpeza de mesas, 

gaveteiros, arquivos, estantes e armários utilizados nas atividades administrativas e oficinas; 

cuidar do agendamento de atividades; atendimento ao público, atendimento ao telefone; anotar 

recados. 

14.6.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de ensino médio ou 

profissionalizante de auxiliar administrativo e afinidade com: utilização de computadores e 

manuseio dos programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007), 

internet, outlook; cálculos aritméticos. 

14.6.2 – Habilidades: boa comunicação verbal; organização e arrumação de mesas, 

gavetas, armários e estantes em ambiente profissional; raciocínio lógico-dedutivo; utilização de 

computadores e manuseio dos programas e aplicativos do Microsoft Office;  

14.6.3 – Atitudes: iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de 

prazos, orientações, organização e arrumação do ambiente de trabalho; empatia; trabalho em 

equipe; bom relacionamento interpessoal; saber ouvir e acatar orientação do supervisor de seu 

trabalho; boa apresentação, aparência e higiene pessoal; iniciativa para arrumação, 

organização e limpeza; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões que o trabalho com pessoas e cumprimento de prazos e metas pode 
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ocasionar; flexibilidade mental e emotiva que permita a análise de contexto e a reflexão a 

respeito das conseqüências de decisões tomadas; honestidade e probidade quanto ao 

manuseio e guarda de papeis, documentos, correspondências, materiais e equipamentos a que 

tiver acesso nos ambientes de trabalho; compromisso e pontualidade. 

14.7 – Auxiliar Administrativo Financeiro: profissional que trabalha com tarefas 

auxiliares e repetitivas de natureza financeira, sob supervisão, tais como: conciliação bancária; 

fluxo de caixa; acompanhamento de contas a pagar e a receber; acompanhamento dos 

contratos do ICISEC sujeitos ao controle contábil e financeiro; acompanhar a realização das 

despesas com aquisição de materiais, despesas com pagamento de salários, encargos e 

quaisquer gastos financeiros, procedendo à devida escrituração ou lançamento em livro caixa; 

colaboração na elaboração de balancetes e auxiliar na elaboração de balanços e prestação de 

contas de recursos financeiros dos convênios do ICISEC; elaboração de documentos técnico-

financeiros;  

14.7.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de ensino médio ou 

profissionalizante de técnico em contabilidade ou auxiliar administrativo financeiro. 

14.7.2 – Habilidades: boa comunicação verbal; raciocínio lógico-dedutivo; utilizar 

computadores e manusear os programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e 

Excel (2007).  

14.7.3 – Atitudes: iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de 

prazos, orientações, organização e arrumação do ambiente de trabalho; empatia; trabalho em 

equipe; bom relacionamento interpessoal; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar 

positivamente as dificuldades e pressões que o trabalho com pessoas e cumprimento de 

prazos e metas pode ocasionar; flexibilidade mental e emotiva que permita a análise de 

contexto e a reflexão a respeito das conseqüências de decisões tomadas; honestidade e 

probidade quanto ao manuseio e guarda de papeis, documentos, correspondências, materiais 

e equipamentos a que tiver acesso nos ambientes de trabalho; compromisso e pontualidade. 

14.8 – Auxiliar de Dentista: profissional que trabalha sob supervisão e orientação do 

cirurgião-dentista executando tarefas de agendamento de consultas, preparação de paciente 

para atendimento; organização de arquivo e fichário; orientação técnica de higiene bucal; 

preparação de equipamentos e instrumental para uso do cirurgião-dentista e o técnico em 

higiene dental; preparação do equipamento de proteção individual; realizar a desinfecção da 

sala e equipamentos; desinfecção e esterilizar instrumental; armazenamento de material 
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esterilizado; providenciar acondicionamento adequado do lixo e o destino de resíduos; adotar 

normas de biossegurança e segurança do trabalho; manipular materiais de uso odontológico; 

proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico; realizar marcações no 

odontograma e ficha clínica de acordo com orientação do cirurgião-dentista. 

14.8.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de ensino médio ou 

profissionalizante em área de saúde. 

14.8.2 – Habilidades: coordenação motora; capacidade de reconhecer o instrumental 

dentário  para cada tipo de procedimento cirúrgico de baixa e média complexidade; utilizar 

computadores e manusear os programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e 

Excel (2007). 

14.8.3 – Atitudes: iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de 

prazos, orientações, organização e arrumação do ambiente de trabalho; empatia; trabalho em 

equipe; bom relacionamento interpessoal; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar 

positivamente as dificuldades e pressões que o trabalho com pessoas e cumprimento de 

prazos e metas pode ocasionar; flexibilidade mental e emotiva que permita a análise de 

contexto e a reflexão a respeito das conseqüências de decisões tomadas; compromisso; 

pontualidade; senso estético; capacidade de concentração; percepção visual e táctil; 

capacidade de abstração; organização. 

14.9 – Auxiliar de Serviços Gerais: profissional que trabalha com tarefas auxiliares e 

repetitivas, relacionadas a trabalhos de conservação e limpeza, por meio de varrição, coleta, 

remoção e transporte de lixo ou detritos em sacos plásticos devidamente acondicionados de 

forma a não permitir transbordos ou rompimentos, limpeza de móveis, objetos, equipamentos, 

pisos, paredes, luminárias, janelas e fachadas, espaços abertos de uso coletivo, recintos 

fechados de uso administrativo, salas, banheiros, corredores, cozinhas, oficinas, garagens, e 

quaisquer outros ambientes destinados à permanência ou circulação de pessoas, guarda de 

materiais, depósitos e similares; realizar serviços de secagem de pisos e enceramento; 

realização de serviços de instalação de máquinas e equipamentos diversos, reparos e 

manutenção em dependências de edificações; atendimento a pessoas nos ambientes em que 

prestam seus serviços, visando informar, orientar, conduzir ou ajudar; zelar pela segurança do 

patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos 

serviços que se fazem necessárias; carregar, movimentar e transportar máquinas, móveis, 

equipamentos, materiais e objetos diversos, destinados às atividades do ICISEC/PAAS; prestar 
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apoio administrativo como pegar ou levar papeis, documentos e correspondências, reproduzir 

documentos, localizar bens, atender telefone, zelar pela conservação e o bom uso de materiais 

e equipamentos, acender e apagar lâmpadas, verificar o fechamento de portas e janelas; trocar 

lâmpadas, disjuntores e interruptores; desentupir encanamentos e reparar vazamentos; 

observar as normas de higiene e segurança do trabalho; auxiliar no recebimento e na 

distribuição do material de expediente. 

14.9.1 – Conhecimentos: Certificado de conclusão das 4 (quatro) primeiras séries do 

Ensino Fundamental, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do 

sistema de ensino. 

14.9.2 – Habilidades: Saber manusear materiais destinados à conservação e limpeza; 

saber identificar produtos químicos utilizados em serviços de limpeza leve e pesados; saber 

dosar a quantidade de produtos em relação ao serviço a ser executado; conhecer os 

equipamentos de proteção e segurança apropriados ao serviço executado; aptidão física e 

capacidade de manusear todos os materiais com ambos os braços e mãos.   

14.9.3 – Atitudes: acatar ordens superiores; demonstrar presteza; demonstrar senso 

de organização; trabalhar em equipe; iniciativa para adotar medidas necessárias ao 

cumprimento de prazos, orientações, organização e arrumação do ambiente de trabalho; 

empatia; bom relacionamento interpessoal; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber 

encarar positivamente as dificuldades e pressões que o trabalho com pessoas e cumprimento 

de prazos e metas pode ocasionar; flexibilidade mental e emotiva que permita a análise de 

contexto e a reflexão a respeito das conseqüências de decisões tomadas; compromisso e 

pontualidade. 

14.10 – Coordenador de Atividades Artesanais/ Artesão: profissional que executa 

atividades de instrutoria, voltados à capacitação ou treinamento, desenvolvimento de 

habilidades manuais, terapia ocupacional, aperfeiçoamento profissional, inserção social e 

outras formas de convivência grupal, orientar os trabalhos das oficinas de artesanato, 

promovera  estruturação do Bazar, capacitar voluntários para o exercício deste trabalho, 

divulgar atividades do bazar,  orientação e supervisão de coordenar específico, nos termos do 

projeto e do acordo firmado entre ICISEC e IASES; promover exposições internas e externas, 

executar atividades tais como: artesanato, corte e costura, bordado, pintura,  comunicação, 

informática, jardinagem, música, padaria, silkscreen, solda, elétrica predial, terapia ocupacional, 

maquiagem, corte de costura,  entre outras atividades que possam ser desenvolvidas em 
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oficina; participar na avaliação de desempenho do aluno relacionado a treinamento; manusear 

equipamentos de audiovisual. 

14.10.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de conclusão de Ensino Médio 

(antigo 2º Grau) ou profissionalizante na área de interesse; experiência mínima de cinco anos, 

comprovada por declaração ou carteira de trabalho, no desenvolvimento de atividades na área 

de interesse. 

14.10.2 – Habilidades: capacidade para comunicar de forma adequada, tanto verbal 

como não verbalmente; capacidade para apoiar pessoas para que possam se desenvolver e 

solucionar seus problemas; capacidade para potencializar as habilidades de cada um, no 

sentido de que possam superar suas limitações, capacidade para idealização, criação, 

desenvolvimento e exposição de peças artesanais produzidas a partir de elementos diversos 

de origem naturais ou reciclagem, reestruturação, mistura de elementos, customização, 

sobreposição, entre outras formas e propostas de produção artesanal obedecidos os princípios 

da sustentabilidade. 

14.10.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões; confiança nas capacidades do educando para fazer frente aos seus 

próprios conflitos; flexibilidade mental e emotiva que permita contemplar as situações e os 

pontos de vista possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões; 

sentido de abertura e respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar 

em equipe; iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, 

organização e arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a 

informações e dados pessoais a que tiver acesso; empatia; bom relacionamento interpessoal. 

 

14.11 - Coordenador Sociocultural: profissional que executa atividades de 

elaboração de plano ou projeto de trabalho com vistas à execução das atividades de , realizar 

visitas a futuros parceiros do projeto, prospectar parcerias, coordenação dos trabalhos e 

atividades desenvolvidas na terceira fase do projeto onde egressos e familiares desenvolvem 

atividades praticas, lúdicas, de cunho psicossocial e integrativas. Coordenar atividades de 

integração dos freqüentadores deste núcleo coma  sociedade, construir relacionamentos 

institucionais, promover eventos, executar atividades tais como: artesanato, corte e costura, 
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bordado, pintura,  comunicação, informática, jardinagem, música, padaria, silkscreen, solda, 

elétrica predial, terapia ocupacional, maquiagem, corte de costura,  entre outras atividades que 

possam ser desenvolvidas em oficina; participar na avaliação de desempenho do aluno 

relacionado a treinamento; manusear equipamentos de audiovisual. 

14.15.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de conclusão de Ensino Médio 

(antigo 2º Grau) ou profissionalizante na área de interesse; experiência mínima de dois anos, 

comprovada por declaração ou carteira de trabalho, no desenvolvimento de atividades na área 

de interesse. 

14.15.2 – Habilidades: capacidade para comunicar de forma adequada, tanto verbal 

como não verbalmente; capacidade para apoiar pessoas para que possam se desenvolver e 

solucionar seus problemas; capacidade para potencializar as habilidades de cada um, no 

sentido de que possam superar suas limitações. 

14.15.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões; confiança nas capacidades do educando para fazer frente aos seus 

próprios conflitos; flexibilidade mental e emotiva que permita contemplar as situações e os 

pontos de vista possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões; 

sentido de abertura e respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar 

em equipe; iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, 

organização e arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a 

informações e dados pessoais a que tiver acesso; empatia; bom relacionamento interpessoal. 

 

14.12 Dentista – Clínico Geral: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de atividades na área odontológica: 

realizar exames clínicos; emitir diagnósticos e estabelecer planos de tratamento clínico, 

cirúrgico e/ou terapêutico; informar ao paciente riscos/limites inerentes ao tratamento; registrar 

exame clínico e odontológico na ficha clínica e/ou prontuário; solicitar exames laboratoriais 

complementares; solicitar e/ou realizar radiografias odontológicas e do complexo facial; solicitar 

e/ou emitir pareceres, quando necessário; atestar, no setor de sua atividade profissional, 

estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de faltas ao trabalho ou atividades; 

orientar e atender pacientes do ICISEC/PAAS relativos ao projeto com o IASES; aplicar 
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medidas de prevenção e promoção de saúde; prestar atendimento a pacientes portadores de 

patologias, traumatismos e deformidades do complexo bucomaxilofacial; realizar contenção 

(química, física ou psicológica) de pacientes especiais; prescrever e aplicar medicação de 

urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; aplicar 

anestesia local e troncular; utilizar terapias integrativas e complementares; preparar e realizar 

proteção pulpar e restaurações de cavidades; realizar procedimentos cirúrgico-ambulatoriais; 

exercer ações educativo-preventivas; encaminhar pacientes para tratamento médico, outras 

especialidades e áreas afins; registrar dados para fins estatísticos; solicitar e controlar estoque 

de material de consumo, medicamentos, instrumental e equipamentos; participar de equipes de 

programas de saúde; observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho. 

14.12.1 – Conhecimentos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

graduação em Odontologia, reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no Conselho 

de Classe. 

14.12.2 – Habilidades: saber lidar com adolescentes em conflito com a lei e seus 

familiares. 

14.12.3 – Atitudes: equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente 

as dificuldades e pressões que o trabalho com grupos pode originar; senso de organização; 

trabalhar em equipe; bom relacionamento interpessoal. 

14.13 – Educador Social: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de atividades de apoio e assistência a 

pessoas em situação de vulnerabilidade social.  

14.13.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Educador Social, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 

no Conselho de Classe correspondente e afinidade com a pedagogia do tempo livre; a 

formação de adultos; a intervenção socioeducativa em situações de marginalidade; a educação 

e animação da terceira idade; a educação ambiental; e, animação sociocultural. 

14.13.2 – Habilidades: capacidade para comunicar de forma adequada, tanto verbal 

como não verbalmente; capacidade para apoiar as pessoas para que elas mesmas possam 

desenvolver e solucionar seus problemas individuais ou grupais; capacidade para potencializar 

as habilidades de cada um, no sentido de que decida por si mesmo; utilizar computadores e 

manusear os programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 
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14.13.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos outros, face aos sentimentos, 

opiniões e idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e 

facilitando um clima de confiança mútua e apoio entre todos os membros do grupo; equilíbrio e 

maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as dificuldades e pressões que o 

trabalho com grupos pode originar; confiança nas capacidades do grupo e dos seus membros 

para fazer frente aos seus próprios conflitos; flexibilidade mental e emotiva que permita 

contemplar todas as situações grupais de todos os pontos de vista possíveis, assim como 

analisar as causas e conseqüências de tomar decisões a respeito; sentido de abertura e 

respeito pela diversidade; senso de organização; trabalhar em equipe; iniciativa para adotar 

medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e arrumação do 

ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados pessoais a que 

tiver acesso; empatia; bom relacionamento interpessoal. 

14.14 – Enfermeiro: profissional que trabalha com planejamento, acompanhamento, 

avaliação e revisão da execução de atividades e ações de enfermagem no âmbito da 

assistência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde, observando Código de 

Ética e a Legislação de Enfermagem; participar de programas de treinamento. Aplicar normas 

de biossegurança; assistir ao paciente, realizando atividades como: sondagens em geral, 

lavagens gástricas, troca de cânulas de traqueostomia, curativos simples e/ou com 

debridamento, instalação e controle de PVC, verificação de sinais vitais; assistir ao paciente em 

suas necessidades; avaliar a organização e o funcionamento dos serviços de enfermagem, 

elaborando diagnóstico e sua área de coordenação/atuação; avaliar e consolidar os dados 

estatísticos dos diversos programas e atividades desenvolvidas; coordenar e/ou participar de 

atividades de grupo com usuários, familiares, técnicos em saúde; coordenar e/ou participar de 

atividades de oficinas terapêuticas de capacitação e produção; cumprir e fazer cumprir o 

Código de Ética e a Legislação de Enfermagem; elaborar, padronizar, executar e orientar 

técnicas e rotinas nos setores de atendimentos de enfermagem; elaborar material didático-

pedagógico e de ensino-aprendizagem; estimular/proporcionar vínculos afetivos entre binômio 

mãe/filho e favorecer o aleitamento materno precoce, sob livre demanda e doação; executar 

e/ou supervisionar a administração de drogas quimioterápicas e antineoplásicas, nutrição 

enteral e parenteral; executar, supervisionar e coordenar as atribuições técnicas de 

enfermagem pertinentes ao serviço, garantindo a funcionalidade e a qualidade da assistência 

prestada; instalar, testar e supervisionar o funcionamento de aparelhos como: respiradores, 

cardio-monitores, bombas infusoras, aspiradores, esfigmomanômetros e outros; observar 
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medidas de segurança contra acidentes de trabalho; orientar sobre a instalação dos materiais e 

equipamentos de uso na unidade de saúde; orientar e/ou transportar pacientes;  participar e 

estabelecer critérios técnicos na elaboração e implantação de projetos arquitetônicos que 

visem a criação, reformas, adaptações e ampliação da unidade de saúde; executar, 

supervisionar e avaliar atividades e ações da assistência de enfermagem; prever e 

supervisionar a requisição de material de consumo à farmácia e almoxarifado; promover e 

participar de consultorias e auditorias na emissão de pareceres técnicos que versam sobre a 

enfermagem; testar materiais e equipamentos emitindo parecer técnico a fim de subsidiar a 

aquisição de produtos e materiais; utilizar, orientar e supervisionar o uso de equipamentos; 

zelar pelo bom uso dos materiais de consumo e equipamentos, evitando desperdício e 

utilização inadequada. 

14.14.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Enfermagem, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 

no Conselho de Classe correspondente. 

14.14.2 – Habilidades: saber lidar com adolescentes em conflito com a lei. 

14.14.3 – Atitudes: equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente 

as dificuldades e pressões que o trabalho com grupos pode originar; flexibilidade mental e 

emotiva que permita contemplar todas as situações grupais de todos os pontos de vista 

possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões a respeito; 

senso de organização; trabalhar em equipe; bom relacionamento interpessoal. 

14.15 – Instrutor de Oficina: profissional que executa atividades de instrutoria, 

voltados à capacitação ou treinamento, desenvolvimento de habilidades manuais, terapia 

ocupacional, reabilitação, socialização, aperfeiçoamento profissional, inserção social e outras 

formas de convivência grupal; elaborar plano ou projeto de trabalho com vistas à execução das 

atividades de instrutoria, sob orientação e supervisão de coordenar específico, nos termos do 

projeto e do acordo firmado entre ICISEC e IASES; executar atividades tais como: artesanato, 

corte e costura, bordado, pintura,  comunicação, informática, jardinagem, música, padaria, 

silkscreen, solda, elétrica predial, terapia ocupacional, maquiagem, corte de costura,  entre 

outras atividades que possam ser desenvolvidas em oficina; participar na avaliação de 

desempenho do aluno relacionado a treinamento; manusear equipamentos de audiovisual. 

14.15.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de conclusão de Ensino Médio 

(antigo 2º Grau) ou profissionalizante na área de interesse; experiência mínima de dois anos, 
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comprovada por declaração ou carteira de trabalho, no desenvolvimento de atividades na área 

de interesse. 

14.15.2 – Habilidades: capacidade para comunicar de forma adequada, tanto verbal 

como não verbalmente; capacidade para apoiar pessoas para que possam se desenvolver e 

solucionar seus problemas; capacidade para potencializar as habilidades de cada um, no 

sentido de que possam superar suas limitações. 

14.15.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões; confiança nas capacidades do educando para fazer frente aos seus 

próprios conflitos; flexibilidade mental e emotiva que permita contemplar as situações e os 

pontos de vista possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões; 

sentido de abertura e respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar 

em equipe; iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, 

organização e arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a 

informações e dados pessoais a que tiver acesso; empatia; bom relacionamento interpessoal. 

14.16. – Instrutor para Terapeuta Ocupacional: planejar e ministrar atividades de 

terapia ocupacional, observadas as determinações das demais áreas de desenvolvimento de 

atividades socioeducativas realizadas com os adolescentes. Profissional que trabalha com 

planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão da execução de atividades como: aplicar 

testes de avaliação em terapia ocupacional e elaborar com base em informações técnicas e 

científicas e condições peculiares de cada caso, a orientação na escolha das atividades 

ocupacionais e recreativas a serem desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a 

capacidade física, social e profissional do paciente; participar de programas de treinamento da 

área de atuação; assessorar atividades específicas de Terapeuta Ocupacional; realizar 

entrevistas com familiares, orientando adequadamente quanto às técnicas a serem realizadas; 

contatar com as escolas objetivando troca de informações necessárias e participar de reuniões 

nas mesmas; participar de reuniões clínicas e científicas, transmitindo suas informações e 

sugestões sobre a situação física e mental do paciente; participar dos programas de ensino 

coordenados pelas unidades de medicina física e reabilitação a que pertencerem através de 

aulas práticas e teóricas; proceder à reavaliação do paciente no decorrer do programa 

ocupacional com o objetivo de caracterizar a evolução do processo de tratamento fazendo os 
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necessários ajustes; registrar em prontuários as avaliações, reavaliações e observações 

realizadas; elaborar demonstrativos diários dos trabalhos executados; zelar pelo perfeito 

funcionamento e preservação, guardar, conservação e controle do material de uso sob sua 

responsabilidade; apresentar dados estatísticos de suas atividades; planejar e ministrar cursos 

e palestras para equipes de saúde, áreas afins e comunidade em geral; visitar e avaliar 

condições técnico-administrativas das oficinas, responsabilizando-se pela disciplina dos alunos 

e pela assistência aos pacientes sob os seus cuidados no desenvolvimento dos trabalhos; 

observar medidas de segurança contra acidente de trabalho. 

14.16.1 – Conhecimentos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

nível superior em Terapia Ocupacional, expedido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.  

14.16.2 – Habilidades: saber lidar com adolescentes em conflito com a lei e seus 

familiares. 

14.16.3 – Atitudes: equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente 

as dificuldades e pressões que o trabalho com grupos pode originar; flexibilidade mental e 

emotiva que permita contemplar todas as situações grupais de todos os pontos de vista 

possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões a respeito; 

senso de organização; trabalhar em equipe; bom relacionamento interpessoal. 

14.17 - Médico Clínico Geral: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de atividades na área médica; acolher o 

paciente, com vista a sua integridade, compreendendo-o em sua totalidade existencial e não 

somente no recorte patológico; promover estilos de vida saudáveis, conciliando as 

necessidades tanto de seus pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social; atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos 

atendimentos primários e secundários; realizar com proficiência a anamnese e o exame físico 

no paciente; solicitar os exames complementares que se fizerem necessários; comunicar-se 

adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e seus familiares; diagnosticar e 

tratar corretamente as principais doenças do ser humano, em todas as fases do ciclo biológico, 

tendo como critérios, a prevalência e o potencial mórfico das doenças e a eficácia da ação 

médica; encaminhar adequadamente, os pacientes para as especialidades que se fizerem 

necessárias com fins de elucidação diagnóstica e/ou tratamento; aperfeiçoar o uso dos 

recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos os seus aspectos; utilizar 
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adequadamente os recursos semiológicos e terapêuticos, validados cientificamente, 

contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro 

níveis de atenção, obedecendo aos princípios técnicos e éticos da referência e 

contrareferência; incluir o paciente ou responsável, no processo de tomada de decisão; 

informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação a promoção de saúde, 

prevenção, tratamento e reabilitação das doenças usando técnicas apropriadas de 

comunicação; preencher e assinar formulários em tempo hábil para as providências cabíveis; 

anotar, adequadamente, todos os procedimentos realizados no paciente em Registro Clínico 

(prontuário), Prontuário Eletrônico, Guia de Atendimento Emergencial ou Ficha de Atendimento, 

registrando-se o correspondente CID-10 (Código Internacional de Doenças); reconhecer a 

saúde como direito e atuar de forma a garantir a integridade da assistência entendida como 

conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; zelar pela 

guarda, conservação e manutenção dos materiais e equipamentos; observar medidas de 

segurança contra acidentes de trabalho; executar atividades observando os princípios éticos. 

14.17.1 – Conhecimentos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

graduação em Medicina com especialização na área de atuação, expedido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe. 

14.17.2 – Habilidades: saber lidar com adolescentes em conflito com a lei e seus 

familiares. 

14.17.3 – Atitudes: equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente 

as dificuldades e pressões que o trabalho com grupos pode originar; senso de organização; 

trabalhar em equipe; bom relacionamento interpessoal. 

14.18 – Nutricionista: profissional que trabalha com planejamento, acompanhamento, 

avaliação e revisão da execução de atividades alimentação e nutrição; estudos dietéticos; 

prestar assistência dietética e promover educação nutricional a indivíduos sadios ou enfermos; 

prestar assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos, por 

meio de ações, programas, pesquisas e eventos, direta ou indiretamente relacionados à 

alimentação e nutrição, visando à prevenção de doenças, promoção, manutenção e 

recuperação da saúde; participar de programas de treinamento; participar da implementação e 

execução das ações de Segurança Alimentar e Nutricional; realizar ações de Vigilância 

Alimentar e Nutricional, coletando, registrando e encaminhando dados; participar de equipes 
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multiprofissionais planejando, implementando e executando programas, pesquisas ou eventos 

de nutrição em seu nível de atuação; fomentar a criação e participação de grupos específicos 

do ciclo de vida para promoção da alimentação saudável, bem como, identificar grupos 

populacionais de risco nutricional para doenças crônicas não transmissíveis, visando o 

planejamento de ações específicas; realizar visitas domiciliares promovendo o atendimento 

nutricional adequado; prestar atendimento nutricional individual, em ambulatório ou em 

domicílio, elaborando diagnóstico nutricional, com base em dados clínicos, bioquímicos, 

antropométricos e dietéticos; elaborar a prescrição dietética, com base no diagnóstico 

nutricional, adequando-a ao estado nutricional da pessoa; solicitar exames complementares à 

avaliação nutricional; registrar em prontuário a prescrição dietética e evolução nutricional; 

prestar atendimento nutricional, segundo níveis de assistência em Nutrição, definidas conforme 

as necessidades nutricionais, considerando os fatores de risco individuais e ambientais; 

elaborar o diagnóstico nutricional com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e 

dietéticos; elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional, 

considerando as condições clínico-nutricionais e sociais, avaliando-a e adequando-a à 

evolução nutricional e aceitação, sempre que necessário; interagir com a equipe 

multiprofissional, quando pertinente, definindo os procedimentos complementares na 

assistência à pessoa; manter registros de prescrição dietética, evolução nutricional e 

intercorrências, até a alta em nutrição, conforme protocolos pré-estabelecidos; planejar, 

desenvolver e avaliar programa de educação nutricional ao usuário e familiares/responsáveis, 

promovendo adesão ao tratamento; orientar os cuidadores e monitorar os procedimentos de 

preparo, manipulação, armazenamento, conservação e administração da dieta, considerando 

os hábitos e condições sociais da família, de modo a garantir a qualidade higiênico-sanitária e o 

aporte nutricional; colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 

elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o 

desenvolvimento das atribuições; dar alta em nutrição, avaliando se os objetivos do 

atendimento nutricional foram alcançados, conforme o plano de tratamento definido com a 

equipe multiprofissional. 

14.18.1 – Conhecimentos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

graduação em Nutrição, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

de Educação e registro no Conselho de Classe. 
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14.18.2 – Habilidades: capacidade para comunicar de forma adequada, tanto verbal 

como não verbalmente; capacidade para apoiar as pessoas para que elas mesmas possam 

desenvolver e superar seus problemas individuais; utilizar computadores e manusear os 

programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 

14.18.3 – Atitudes: equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente 

as dificuldades e pressões que o trabalho com grupos pode originar; flexibilidade mental e 

emotiva que permita contemplar todas as situações grupais de todos os pontos de vista 

possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões a respeito; 

senso de organização; trabalhar em equipe; empatia; bom relacionamento interpessoal. sentido 

de abertura e respeito pela diversidade; senso de organização; iniciativa para adotar medidas 

necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e arrumação do ambiente de 

trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados pessoais a que tiver acesso. 

14.19 – Pedagogo: profissional que trabalha com regência de classe no Ensino 

Fundamental, no Ensino Básico e no Ensino Médio, de acordo com habilitação e necessidades 

específicas, bem como no suporte pedagógico direto à docência, voltado para o planejamento, 

administração, supervisão, orientação e inspeção do ambiente e clima educacional visando: 

contribuir para a formação necessária ao desenvolvimento das potencialidades do educando, 

como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para exercício 

consciente da cidadania; contribuir para o desenvolvimento da comunicação oral e escrita, 

como condição facilitadora da integração do educando no seu meio social, e, ainda, contribuir 

para o desenvolvimento do espírito cívico, bem como o desenvolvimento das seguintes 

atividades: elaborar a proposta pedagógica; preparar aulas; selecionar textos e exercícios; 

orientar e analisar os trabalhos de classe e extraclasse, avaliar os processos de aprendizagem; 

ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas; participar de reuniões de caráter 

administrativo, pedagógico e de acompanhamento das atividades do projeto ICISEC junto o 

IASES; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de ensino; promover a articulação com as 

famílias, criando processo de integração; informar os pais e responsáveis sobre o rendimento 

dos educandos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica; elaborar estudos, 

levantamentos qualitativos e quantitativos relacionados ao processo educativo; zelar pelo 

padrão de qualidade de ensino. 

14.19.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Pedagogia, com 

licenciatura plena, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
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Educação e registro no Conselho de Classe correspondente e, se possuir, alguma habilitação 

específica, em nível de pós-graduação, para atividades de suporte pedagógico. 

14.19.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos em docência; capacidade 

para comunicar de forma adequada, tanto verbal como não verbalmente; capacidade para 

apoiar pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade 

para potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas 

limitações; utilizar computadores e manusear os programas e aplicativos do Microsoft Office - 

Word (2007) e Excel (2007). 

14.19.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões; confiança nas capacidades do educando para fazer frente aos seus 

próprios conflitos; flexibilidade mental e emotiva que permita contemplar as situações e os 

pontos de vista possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões; 

sentido de abertura e respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar 

em equipe; iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, 

organização e arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a 

informações e dados pessoais a que tiver acesso; empatia; bom relacionamento interpessoal. 

    14.20 – Professor em Educação física: Profissional que promove a partir de 

conhecimentos técnicos e científicos o planejamento e desenvolvimento de prática de 

exercícios norteando princípios tais como a capacidade e tolerância dos adolescentes a 

determinadas práticas de exercícios, observadas as recomendações médicas para a prática de 

exercícios. Desenvolver atividades nas áreas de saúde, lazer, esporte e ensino, educacionais, 

de prevenção, de proteção e de promoção à saúde.  

14.20.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Educação física, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 

no Conselho de Classe correspondente se for o caso, se possuir, alguma habilitação 

específica, em nível de pós-graduação. 

14.20.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para apoiar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas limitações 
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físicas e desenvolver seu potencial atlético; utilizar computadores e manusear os programas e 

aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 

14.20.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e disposição física, mental e emotiva; sentido de abertura e 

respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar em equipe; iniciativa 

para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e 

arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados 

pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; saber ouvir; capacidade 

de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.21 – Gerente Técnico: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de ações administrativas, referentes a 

recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material, transporte, cargos e salários. 

Participa da elaboração de manuais de procedimentos; acompanha os procedimentos de 

seleção e capacitação de pessoas. 

14.21.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior em qualquer área de 

formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

e registro no Conselho de Classe correspondente se for o caso. Desejável possuir alguma 

habilitação específica, em nível de pós-graduação. 

14.21.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para apoiar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas limitações 

físicas e desenvolver seu potencial pessoal e profissional; utilizar computadores e manusear os 

programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 

14.21.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e disposição física, mental e emotiva; sentido de abertura e 

respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar em equipe; iniciativa 

para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e 

arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados 

pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; saber ouvir; capacidade 

de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 
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14.22 – Profissional em Gestão Intersetorial: profissional que trabalha com 

planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão da execução de ações administrativas, 

referentes a recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material, transporte, e demais 

áreas de gestão com foco do desenvolvimento multidisciplinar e transdisciplinar de equipes de 

trabalho. Capacidade de interagir, planejar, organizar fluxos de trabalho, monitorar e avaliar 

resultados, construir e executar metas e indicadores de avaliação de resultados com a visão 

qualitativa e quantitativa de resultados, conhecimentos em avaliação estatística de resultados. 

Participa da elaboração de manuais de procedimentos; acompanha os procedimentos de 

seleção e capacitação de pessoas. 

14.22.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho 

de Classe correspondente se for o caso, se possuir, alguma habilitação específica, em nível de 

pós-graduação. 

14.22.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para apoiar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas limitações 

físicas e psicossociais; utilizar computadores e manusear os programas e aplicativos do 

Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007) e Excel Avançado. 

14.22.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e disposição física, mental e emotiva; sentido de abertura e 

respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar em equipe; iniciativa 

para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e 

arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados 

pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; saber ouvir; capacidade 

de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.23 – Supervisão Técnica: profissional que trabalha com o acompanhamento e 

supervisão de atividades desenvolvidas por profissionais ou equipes de trabalho, no 

desenvolvimento de atividades de planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão da 

execução de ações administrativas, referentes a recursos humanos, finanças, orçamento, 

patrimônio, material, transporte, e demais áreas de gestão com foco do desenvolvimento multi 

e transdisciplinar de equipes de trabalho. Capacidade de interagir, planejar, organizar fluxos de 
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trabalho, monitorar e avaliar resultados, construir e executar metas e indicadores de avaliação 

de resultados com a visão qualitativa e quantitativa de resultados, conhecimentos em avaliação 

estatística de resultados. Participa da elaboração de manuais de procedimentos; acompanha 

os procedimentos de seleção e capacitação de pessoas. 

14.23.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho 

de Classe correspondente se for o caso, se possuir, alguma habilitação específica, em nível de 

pós-graduação. 

14.23.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para apoiar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas limitações 

físicas e profissionais; utilizar computadores e manusear os programas e aplicativos do 

Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007) e Avançado. 

14.23.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e disposição física, mental e emotiva; sentido de abertura e 

respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar em equipe; iniciativa 

para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e 

arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados 

pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; saber ouvir; capacidade 

de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.22 – Gerente Intereducativo: profissional que lidera equipe que desenvolve 

atividades de planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão da execução de ações 

administrativas, referentes a recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material, 

transporte, e demais áreas de gestão com foco do desenvolvimento multi e transdisciplinar de 

equipes de trabalho. Capacidade de interagir, planejar, organizar fluxos de trabalho, monitorar 

e avaliar resultados, construir e executar metas e indicadores de avaliação de resultados com a 

visão qualitativa e quantitativa de resultados, conhecimentos em avaliação estatística de 

resultados. Participa da elaboração de manuais de procedimentos; acompanha os 

procedimentos de seleção e capacitação de pessoas. 

14.22.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho 
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de Classe correspondente se for o caso, se possuir, alguma habilitação específica, em nível de 

pós-graduação, desejável pós-graduação em Gestão de Pessoas. 

14.22.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para liderar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

liderar ações visando potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam 

superar suas limitações físicas e desenvolver seu potencial atlético; utilizar computadores e 

manusear os programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 

14.22.3 – Atitudes: liderança, tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, 

opiniões e idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e 

facilitando um clima de confiança; equilíbrio e disposição física, mental e emotiva; sentido de 

abertura e respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar em equipe; 

iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, 

organização e arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a 

informações e dados pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; 

saber ouvir; capacidade de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.23 – Gestor de Projetos Sociais/ atividades do Terceiro Setor: profissional que 

trabalha com planejamento, acompanhamento, avaliação e revisão da execução de ações 

administrativas, referentes a recursos humanos, finanças, orçamento, patrimônio, material, 

transporte, e demais áreas de gestão com foco na gestão de projetos nas entidades do 

Terceiro Setor – Projetos Sociais. Capacidade de interagir, planejar, organizar fluxos de 

trabalho, monitorar e avaliar resultados, construir e executar metas e indicadores de avaliação 

de resultados com a visão qualitativa e quantitativa de resultados. Participa da elaboração de 

manuais de procedimentos. 

14.23.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de administração 

com conhecimentos técnicos em gestão de projetos sociais, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe 

correspondente se for o caso, se possuir, alguma habilitação específica, em nível de pós-

graduação. 

14.23.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para apoiar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas limitações 
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físicas e desenvolver seu aprendizado pessoal e profissional; utilizar computadores e manusear 

os programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 

14.23.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e disposição física, mental e emotiva; sentido de abertura e 

respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar em equipe; iniciativa 

para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e 

arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados 

pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; saber ouvir; capacidade 

de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.24 – Gerente de Manutenção: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de ações administrativas, referentes a 

gestão de contratos de manutenção do aparelho público e de equipamentos. Acompanhamento 

de contratos, garantias, metas provisionadas para execução de obra, croqui, plantas, projetos 

técnicos de execução de obras e reformas. Capacidade de interagir, planejar, organizar fluxos 

de trabalho, monitorar e avaliar resultados, construir e executar metas e indicadores de 

avaliação de resultados com a visão qualitativa e quantitativa de resultados. Participa da 

elaboração de manuais de procedimentos; acompanha os procedimentos de seleção e 

capacitação de pessoas. 

14.24.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho 

de Classe correspondente se for o caso, se possuir, alguma habilitação específica, em nível de 

pós-graduação. Comprovada experiência no desenvolvimento destas atividades. 

14.24.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para apoiar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas limitações 

físicas e desenvolver seu potencial pessoal e profissional; utilizar computadores e manusear os 

programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e Excel (2007). 

14.24.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e disposição física, mental e emotiva; sentido de abertura e 

respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar em equipe; iniciativa 
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para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, organização e 

arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a informações e dados 

pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; saber ouvir; capacidade 

de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.25 - Psicólogo: profissional que trabalha com planejamento, acompanhamento, 

avaliação e revisão da execução de atividades de suporte à seleção de pessoas; capacitação; 

orientação, acompanhamento e avaliação de desempenho no exercício da atividade 

profissional; acompanhamento psicoterapêutico e prevenção da saúde mental; elaborar, 

adaptar, aplicar e analisar entrevistas, escalas, questionários e outros instrumentos ou termos 

de mensuração e avaliação psicológicas; promover o desenvolvimento das relações 

interpessoais; mediar reuniões de grupos de pessoas em atividades de ambientação, 

socialização, inclusão, solução de conflitos e outras finalidades, dentro dos propósitos do 

projeto firmado pelo ICISEC e IASES; acompanhar visitas; elaborar laudos e pareceres; 

assessorar em atividades específicas da Psicologia. 

14.25.1 – Conhecimentos: graduação em curso de nível superior de Psicologia, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro 

no Conselho de Classe correspondente e, se possuir, alguma habilitação específica, em nível 

de pós-graduação em: psicologia clínica, psicologia escolar/educacional; psicologia 

organizacional/do trabalho; psicologia social; ou, psicopedagogia. 

14.25.2 – Habilidades: experiência mínima de dois anos; capacidade para apoiar 

pessoas para que possam se desenvolver e solucionar seus problemas; capacidade para 

potencializar as habilidades de cada um, no sentido de que possam superar suas limitações; 

utilizar computadores e manusear os programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) 

e Excel (2007). 

14.25.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões; confiança nas capacidades das pessoas para fazer frente aos seus 

próprios conflitos; flexibilidade mental e emotiva que permita contemplar as situações e os 

pontos de vista possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões; 

sentido de abertura e respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar 

em equipe; iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, 
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organização e arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a 

informações e dados pessoais a que tiver acesso; empatia; imparcialidade e neutralidade; 

saber ouvir; capacidade de observação e questionamento; bom relacionamento interpessoal. 

14.26 – Secretário (a) Administrativo (a): profissional que trabalha sob supervisão 

com tarefas cotidianas e repetitivas de: recepção e atendimento de pessoas que pedem ou 

aguardam atendimento por parte de dirigentes ou gestores com responsabilidades de decisão; 

triagem de documentos, correspondências e outros papeis; preparar e atualizar agenda de 

telefone e de compromissos, reuniões e outras atividades; redigir e digitar textos; elaborar 

planilhas; requisitar material de consumo e de expediente; solicitar a arrumação e limpeza de 

mesas, gaveteiros, arquivos, estantes e armários utilizados nas atividades administrativas e 

oficinas; solicitar serviços externos; proceder ao atendimento de telefone; anotar recados; 

manter informado os dirigentes e gestores sobre as ocorrências diárias, atividades, 

compromissos, solicitações e assuntos pendentes; atuar como elemento de contato entre as 

diversas pessoas responsáveis por atividades no âmbito do projeto entre ICISEC e IASES; 

fazer ligações telefônicas; acompanhar reuniões e elaborar respectivas atas; articular-se com 

auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais e outros profissionais em vista da 

execução de atividades diversas e solução de problemas. 

14.26.1 – Conhecimentos: Ensino médio ou médio profissionalizante. Desejável 

formação em secretariado em nível técnico ou superior. 

14.26.2 – Habilidades: boa comunicação verbal; raciocínio lógico-dedutivo; utilização 

de computadores e manuseio dos programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007) e 

Excel (2007), internet, Outlook, conhecimento de padrões oficiais de oficio, controle de agenda 

profissional, serviços de contratação de passagens aéreas, controle de agendas telefônicas, 

fluxos de agenda, organograma e cronograma, boa organização de documentos e arquivos, 

seleção e organização de documentos, técnicas de arquivamento. 

14.26.3 – Atitudes: iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de 

prazos, orientações, organização e arrumação do ambiente de trabalho; empatia; trabalho em 

equipe; bom relacionamento interpessoal; saber ouvir e acatar orientação do supervisor de seu 

trabalho; boa apresentação, aparência e higiene pessoal; iniciativa para arrumação, 

organização e limpeza; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões que o trabalho com pessoas e cumprimento de prazos e metas pode 

ocasionar; flexibilidade mental e emotiva que permita a análise de contexto e a reflexão a 
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respeito das conseqüências de decisões tomadas; honestidade e probidade quanto ao 

manuseio e guarda de papeis, documentos, correspondências, materiais e equipamentos a que 

tiver acesso nos ambientes de trabalho; compromisso e pontualidade. 

14.27 – Técnico em Enfermagem: profissional que trabalha sob coordenação e 

supervisão do enfermeiro em atividades atribuídas ao Técnico de Enfermagem, em diferentes 

níveis de complexidade: no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem; na prestação e cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e em programas de 

vigilância epidemiológica; na prevenção e controle das infecções, bem como de danos físicos 

que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de saúde; na execução dos 

programas à saúde individual de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 

alto risco, atuando também nos programas de higiene e segurança do trabalho, de prevenção 

de acidentes, de doenças profissionais e do trabalho; acompanhar os pacientes na sala de 

recuperação, observando gotejamento de infusões, condições gerais dos pacientes (sinais 

vitais, estado físico e mental, coloração e hidratação de mucosas, pele e outros); assistir e 

apoiar a chefia imediata no desempenho de suas funções; auxiliar e/ou montar aparelhos e 

equipamentos; auxiliar nos atendimentos de emergência e/ou urgência, sob orientação médica 

e/ou da enfermagem, acompanhando os pacientes, quando necessário, para clínicas 

competentes e/ou remoções para outras unidades; atuar em centro cirúrgico, preparando as 

salas para cirurgias, provendo-as de material necessário, auxiliando na anti-assepsia da equipe 

cirúrgica, instrumentando cirurgias, atendendo as solicitações e observando o bom 

funcionamento dos equipamentos; colher material para exames de acordo com as normas e 

rotinas dos serviços e programas implantados; coordenar ou participar de atividades 

terapêuticas de caráter grupal e/ou individual com usuários, familiares e técnicos de saúde; 

cumprir e fazer cumprir o Código de Ética e a Legislação de Enfermagem; cumprir e fazer 

cumprir as prescrições médicas e de enfermagem, efetuar bandagens e curativos simples; 

auxiliar o enfermeiro na realização de curativos complexos; efetuar controle, preparo e 

encaminhamento de material para esterilização, conforme rotina; efetuar o registro da evolução 

diária do paciente e a assistência de enfermagem no prontuário; executar os trabalhos de 

rotinas vinculadas a: admissão, transferência, encaminhamentos, altas e óbitos; executar 

procedimentos para prevenção de úlceras de pressão e complicações respiratórias; executar 

punção venosa, atentando para os cuidados específicos com as vias de acesso de infusões e 

efetuando o controle de gotejamento destas; executar tratamentos especificamente prescritos 
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ou de rotina; fazer anotações dos procedimentos de enfermagem executados e dos sinais e 

sintomas apresentados pelos pacientes; fazer controle e registro diário da rede de frio; fazer 

relatório de enfermagem em livro próprio, quando necessário; manter a ordem e a disciplina no 

ambiente de trabalho; observar e controlar as ingestas e eliminações dos pacientes; observar 

medidas de segurança contra acidentes de trabalho; observar, reconhecer e descrever 

sintomas, ao nível de sua qualificação; observar rigorosamente os pacientes com risco de 

suicídio e os que apresentam agitação psicomotora; participar como membro da equipe 

multiprofissional nas atividades de prevenção e promoção da saúde e vigilância 

epidemiológica; participar da troca de plantão, verificando e registrando todas as informações 

necessárias no relatório de enfermagem; participar de campanhas de vacinação e orientar 

sobre os efeitos adversos das vacinas; participar de reuniões técnico-administrativas quando 

convocado; participar de treinamentos internos e externos procurando o aperfeiçoamento 

contínuo e competência técnica; participar da implantação e avaliação das rotinas da unidade; 

preparar e administrar medicamentos por via oral, parenteral e tópica; preparar e/ou transportar 

o paciente para realização de exames, consultas, tratamentos e pareceres de acordo com a 

rotina; preparar e encaminhar corpo após constatação de óbito; preparar e manter em ordem o 

posto de enfermagem, a sala de curativos, armários, rouparia, expurgo e repouso de 

enfermagem; preparar, instalar e administrar oxigênio por cateter nasal e máscara, assim como 

vaporização e nebulização; realizar a aspiração de secreções naso-oro-traqueais, sempre que 

necessário; realizar glicosúria, glicemia capilar, lavagem intestinal e clister; realizar visitas 

diárias aos pacientes, se apresentando com cortesia, esclarecendo dúvidas, prestando toda 

assistência necessária e orientando este e/ou acompanhante quanto a rotina da unidade; 

receber, conferir a validade, estocar e distribuir material limpo e/ou esterilizado; registrar dados 

de produtividade em formulário específico e encaminhar para a chefia de enfermagem; reportar 

à chefia imediata todas as irregularidades constatadas no transcorrer do trabalho; trabalhar em 

conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; verificar e 

anotar sinais vitais e mensurações; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e 

das dependências das unidades de saúde; zelar pelo bom uso dos materiais de consumo e 

equipamentos evitando desperdício e utilização inadequada. 

14.27.1 – Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio e 

curso Técnico em Enfermagem, expedidos por instituição educacional reconhecida pelo órgão 

próprio do sistema de ensino e registro no Conselho de Classe.  
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14.27.2 – Habilidades: saber lidar com adolescentes em conflito com a lei. 

14.27.3 – Atitudes: equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente 

as dificuldades e pressões que o trabalho com grupos pode originar; flexibilidade mental e 

emotiva que permita contemplar todas as situações grupais de todos os pontos de vista 

possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões a respeito; 

senso de organização; trabalhar em equipe; bom relacionamento interpessoal. 

14.28 – Telefonista: profissional que executa atividades de controle de mesas de 

operação de telefonia, aparelhos tipo PABX, programas de controle de ligações telefônicas 

locais, estaduais e nacionais ou internacionais, relatório de ligações, anotação de recados, 

retorno de ligações não completadas ou em processo de espera, controle de contas telefônicas 

recebidas para pagamento, controle de protocolos, conhecimento de ética e postura 

profissional, boa dicção, tom de voz equilibrado, boa qualidade de linguagem pronunciada com 

baixos índices de erros na pronuncia da língua portuguesa, desejável conhecimento de 

espanhol – falar ou entender razoavelmente, entre outras atividades que possam ser 

desenvolvidas em oficina; participar na avaliação de desempenho do aluno relacionado a 

treinamento; manusear equipamentos de audiovisual. 

14.28.1 – Conhecimentos: certificado de conclusão de conclusão de Ensino Médio 

(antigo 2º Grau) ou profissionalizante na área de interesse; experiência mínima de dois anos, 

comprovada por declaração ou carteira de trabalho, no desenvolvimento de atividades na área 

de interesse. 

14.28.2 – Habilidades: capacidade para comunicar de forma adequada, tanto verbal 

como não verbalmente; capacidade para apoiar pessoas para que possam se desenvolver e 

solucionar seus problemas; capacidade para potencializar as habilidades de cada um, no 

sentido de que possam superar suas limitações. 

14.28.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e 

idéias, tentando sempre evitar formar juízos a partir da sua percepção da realidade e facilitando 

um clima de confiança; equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente as 

dificuldades e pressões; confiança nas capacidades do educando para fazer frente aos seus 

próprios conflitos; flexibilidade mental e emotiva que permita contemplar as situações e os 

pontos de vista possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões; 

sentido de abertura e respeito pela diversidade; demonstrar senso de organização; trabalhar 

em equipe; iniciativa para adotar medidas necessárias ao cumprimento de prazos, orientações, 



 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

P
á

g
in

a
 4

4
 

organização e arrumação do ambiente de trabalho; parcimônia e reserva em relação a 

informações e dados pessoais a que tiver acesso; empatia; bom relacionamento interpessoal. 

 

14.29 – Terapeuta Ocupacional: profissional que trabalha com planejamento, 

acompanhamento, avaliação e revisão da execução de atividades como: aplicar testes de 

avaliação em terapia ocupacional e elaborar com base em informações médicas e condições 

peculiares de cada caso, a orientação na escolha das atividades ocupacionais e recreativas a 

serem desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a capacidade física, social e profissional 

do paciente; participar de programas de treinamento da área de atuação; assessorar atividades 

específicas de Terapeuta Ocupacional; realizar entrevistas com familiares, orientando 

adequadamente quanto às técnicas a serem realizadas; contatar com as escolas objetivando 

troca de informações necessárias e participar de reuniões nas mesmas; participar de reuniões 

clínicas e científicas, transmitindo suas informações e sugestões sobre a situação física e 

mental do paciente; participar dos programas de ensino coordenados pelas unidades de 

medicina física e reabilitação a que pertencerem através de aulas práticas e teóricas; proceder 

a reavaliação do paciente no decorrer do programa ocupacional com o objetivo de caracterizar 

a evolução do processo de tratamento fazendo os necessários ajustes; registrar em prontuários 

as avaliações, reavaliações e observações realizadas; elaborar demonstrativos diários dos 

trabalhos executados; zelar pelo perfeito funcionamento e preservação, guarda, conservação e 

controle do material de uso sob sua responsabilidade; apresentar dados estatísticos de suas 

atividades; planejar e ministrar cursos e palestras para equipes de saúde, áreas afins e 

comunidade em geral; visitar e avaliar condições técnico-administrativas das oficinas, 

responsabilizando-se pela disciplina dos alunos e pela assistência aos pacientes sob os seus 

cuidados no desenvolvimento dos trabalhos; observar medidas de segurança contra acidente 

de trabalho. 

14.29.1 – Conhecimentos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

nível superior em Terapia Ocupacional, expedido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe.  

14.29.2 – Habilidades: saber lidar com adolescentes em conflito com a lei e seus 

familiares. 

14.29.3 – Atitudes: equilíbrio e maturidade psíquica, para saber encarar positivamente 

as dificuldades e pressões que o trabalho com grupos pode originar; flexibilidade mental e 
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emotiva que permita contemplar todas as situações grupais de todos os pontos de vista 

possíveis, assim como analisar as causas e conseqüências de tomar decisões a respeito; 

senso de organização; trabalhar em equipe; bom relacionamento interpessoal. 

21 de março de 2011. 

 
__________________________________ 

CAROLINE MARIA DE MORAES 
Presidente da Comissão de Seleção 

PAAS 

 

 
_______________________________________ 

HUDSON HOLANDA GUERRA  
Membro da Comissão de Seleção 

PAAS 

__________________________________ 
Membro da Comissão de Seleção 
MARINELSHINGTON DA SILVA 

ICISEC 

 
 

_______________________________________ 
Membro da Comissão de Seleção 

ÉLSON MUCHULI 
ICISEC 

__________________________________ 
Membro da Comissão de Seleção 

CLAUDIA GIULIATTE 
IASES – Mat. 

 

_______________________________________ 
Membro da Comissão de Seleção 
SIMONIA MEDEIRO FREDERICO 

IASES - Mat. 2751 

ANEXO I1 
CURRÍCULO 

 

 

CURRÍCULO PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO N° 

EDITAL DE SELEÇÃO N° 1/2011 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome: 
 

Data de Nascimento: 
 
 

RG: Órgão Expedidor: CPF: Sexo: 
      (      )Mas.    (      )Fem. 
 

Estado Civil: Profissão: 
 

Email: Fone Celular: 
 

                                                             
1 Anexo disponível em Word 2003 para facilitar acesso. 
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Endereço: 
 

Cidade: Bairro: CEP: 
 

 

ESCOLARIDADE 

          (     ) Ensino Fundamental            (     )Ensino Básico                (     ) Ensino Médio             (     ) Ensino Superior 

1 – Curso Superior: 
 

 
(      ) Completo      (     ) Incompleto 
 

Instituição de Ensino: 
 

2 – Curso Superior:  

(      ) Completo      (     ) Incompleto 

Instituição de Ensino: 
 

3 – Especialização: 
 

Instituição de Ensino: 

3 – Especialização: 
 

Instituição de Ensino: 

4 – Especialização: 
 

Instituição de Ensino: 

5 – Curso de Aperfeiçoamento: 
 

Instituição de Ensino: 
 

6 – Curso de Aperfeiçoamento: 
 

Instituição de Ensino: 
 

7 – Curso de Aperfeiçoamento: 
 

Instituição de Ensino: 
 

8 – Curso de Aperfeiçoamento: 
 

Instituição de Ensino: 
 

9 – Curso de Aperfeiçoamento: 
 

Instituição de Ensino: 
 

 
ASSINALAR A ATIVIDADE DE INTERESSE 

 (somente uma atividade poderá ser assinalada) 
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(     ) Gerente de Manutenção 

 

(     ) Enfermeiro 

 

(     ) 
Instrutor de Oficina Elétrica 
Predial 

(     ) Advogado (     ) Gerente Intereducativo (     ) Médico 

(     ) Almoxarife (     ) Enfermeiro (     ) Nutricionista 

(     ) Arquivista (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Artesanato 

(     ) Orientador Educacional 

(     ) Assistente Social (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Comunicação 

(     ) Pedagogo 

(     ) Auxiliar Adm/Fin. (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Corte e Costura 

(     ) Professor de Educação Física 

(     ) Auxiliar Administrativo (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Informática 

(     ) 
Profissional de Gestão 
Intersetorial e Egressos 

(     ) Auxiliar de Dentista (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Jardinagem 

(     ) 
Profissional Técnico em Terapia 
Ocupacional 

(     ) Auxiliar de Serviços Gerais (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Música 

(     ) Psicólogo 

(     ) 
Chefe de RH (gestão de 
pessoas) 

(     ) 
Instrutor de Oficina de 
Padaria 

(     ) Psicólogo de RH 

(     ) Dentista (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Silkscreen 

(     ) Secretária 

(     ) Administrativo/Financeiro (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Solda 

(     ) Supervisor Técnico 

(     ) Educador Social (     ) 
Instrutor de Oficina de 
Terapia ocupacional 

(     ) Outra atividade 

 



 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

P
á

g
in

a
 4

8
 

 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

Empresas onde já trabalhou: 

1 – Atividades desenvolvidas que tenham relação com a(s) atividade(s) assinalada(s) acima: 
 
 

2 – Atividades desenvolvidas que tenham relação com a(s) atividade(s) assinalada(s) acima: 
 
 

3 – Atividades desenvolvidas que tenham relação com a(s) atividade(s) assinalada(s) acima: 
 
 

Setor(es) onde atuou: 
 
 
 

Que atividade desempenhada lhe proporcionou mais satisfação pessoal e realização profissional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL (CANDIDATO AO CREDENCIAMENTO) 

Declaro, para os devidos fins, que os dados cadastrais preenchidos no presente currículo 

são expressão da verdade, ciente de que, se constatada qualquer inverdade, estarei excluído 

automaticamente do credenciamento e do cadastro do ICISEC. 

 
 

/                   /2011 
 

 
Ass.: 

________________________________ 
Nome: 
 
CPF n°: 
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ANEXO II2 
RECIBO DE INSCRIÇÃO 

Deverá ser entregue ao profissional candidato que houver rubricado e assinado o currículo em 
todas as suas páginas. 

 
 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO N° 1/2011 

RECIBO DE INSCRIÇÃO N° **** 

 
 

O Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos – ICISEC recebeu 

de:_________________________________________________________________________, 

CPF:_________________________, o Currículo para efeitos de inscrição no processo de que 

trata o Edital de Seleção n° 01/2011, para desempenho de atividades junto a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação na Unidade de Internação 

Socioeducativa de Cachoeiro de Itapemirim/ES e atendimento a adolescentes em 

acautelamento provisório na Unidade de Internação e Provisória de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, bem como seus respectivos familiares. 

 
 

/                   /2011 
 

 
 

__________________________________ 
**** 

Comissão de Seleção 
 

 

                                                             
2 Anexo disponível em Word 2003 para facilitar acesso. 
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ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL3 

 
TERMO DE DECLARAÇÃO 

 
Ao 

ICISEC – Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica dos Cidadãos 

Edital de Seleção n° 01/2011 
 
 

DECLARO QUE 
 

1. Estou ciente, aceito e me submeto a todos os termos e condições do Edital de 

Seleção n° 01/2011, o qual está vinculado ao Projeto Básico e Contrato de Gestão firmado 

entre este ICISEC e o IASES – Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo/ 

Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo. 

2. Estou ciente que este Edital de Seleção não significa obrigatoriedade do ICISEC de 

contratar meus serviços futuramente, ainda que outros profissionais contratados nos termos 

deste processo de seleção venham a ser dispensados no futuro. 

3. Estou ciente de que a contratação nos termos deste Edital não gera qualquer tipo 

de manutenção do vínculo empregatício com o ICISEC para além do limite temporal de 

execução do Projeto Básico, Contrato de Gestão, bem como Contrato Individual de Trabalho. 

4. Estou ciente de que o além do ICISEC, o IASES a PAAS – Pastoral Amigoniana de 

Assistência Social estarão coordenando o Projeto e as atividades a serem desempenhadas e 

que estarão, também, orientando as atividades a serem desempenhadas. 

5. Declaro, sob as penas da lei, que as cópias dos documentos apresentados são fiéis 

aos documentos originais, que não respondo a nenhum processo administrativo, bem como 

não possuo antecedentes criminais, estando à disposição do ICISEC para comprovação 

sempre que solicitado. 

Cachoeiro de Itapemirim/ES,  ***** 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura e nome do profissional candidato 

Nº. RG 

                                                             
3 Anexo disponível em programa WORD 2003 para facilitar acesso. 


