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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 Ação 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 de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Atividade: 
Atividades previstas no Projeto Básico, aprovado pelo IASES – Instituto 
de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – Secretaria de Estado 
da Justiça do Espírito Santo. 

Referência: 

Profissionais para atuação na função de MONITOR NOTURNO e 
ENCARREGADO DE MONITORIA NOTURNA na Unidade de 
atendimento a adolescentes em Acautelamento - Internação e Provisório 
de Cachoeiro de Itapemirim-ES 

 

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 social do Estado para a “autopromoção, 

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 

Concurso de Projetos n° 002/2010, cujo Edital foi publicado em resumo no Diário Oficial do 

Espírito Santo. 

 

2. OBJETO 
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2.1 – Seleção de pessoas para o desenvolvimento de atividades de monitoramento do 

ICISEC para execução de atividades diversas, nos termos do Projeto Básico elaborado pelo 

ICISEC, em parceria institucional com a PAAS. 

2.2 – 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. 

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

trabalho junto ao ICISEC para desenvolvimento de atividades de Monitor Noturno e 

Encarregado de Monitoria Noturna, 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 Social 

realizado na Unidade de Atendimento ao Adolescente acautelado – Internação e Provisório na 

Unidade de Cachoeiro de Itapemirim. 

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. 
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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. 

4. JUSTIFICATIVA  

 

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

desempenho de atividades de monitoramento, em horário noturno que tem como finalidade 

acompanhar e monitorar as atividades noturnas dos adolescentes acautelados. Estas 

atividades compreendem a intervenção, não armada, por meio de ações psicopedagógicas tais 

como conversar, amparar emocionalmente por meio de técnicas de conversação e 

desenvolvimento de temas que acalmem e tranqüilizem a pessoa em momento de desconforto 

emocional, não envolvendo nenhuma técnica de contenção ou mesmo de intervenção física ou 

armada. 

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

queiram integrar a equipe multidisciplinar do ICISEC para atividades descritas no item 4.1. 

4.3 – 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, bem como serão complementados por fases como prova escrita e 

testes psicológicos. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

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

ICISEC com o Estado 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. 

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 a Administração Pública, em quaisquer de seus órgãos, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

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

pela Unidade de Acautelamento de Adolescentes de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

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 – 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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1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO  

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, todos os campos devidamente preenchidos, 

impreterivelmente entre os dias previstos no quadro 9.16 deste Edital de Processo 

Seletivo,  no endereço citado no quadro 9.16 deste Edital: 

OBSERVAÇÕES:  

a) No local 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 deverão ser entregues pelo próprio candidato. 

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 de Currículo, em formulário 

próprio assinado por representante da Comissão de Seleção, 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.  

g) Não será conhecido 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. 

h) Cada fase do Processos Seletivo tem suas diferentes etapas; 

2ª FASE DO PROCESSO 
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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 nas atividades inerentes ao cargo pleiteado.   

7.2.2.2 – 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; 

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

punho; 

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

administrativo disciplinar; 

7.2.3.19 – 01 foto 3x4 – recente; 

7.2.3.20 – As provas escritas ocorrerão no mesmo dia da entrevista ou em dia 

posteriormente marcado. Em caso de marcação do dia de prova em data diferente da data da 

entrevista, os candidatos serão comunicados por meio do site (www.icisec.org) sobre local, 

horário e data de prova na data no dia da entrevista. 

7.2.3.21 – Cada fase do projeto tem etapas diferentes, aos quais o Candidato deve 

estar atento para o cumprimento das exigências solicitadas. 

 

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. 

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. 

8.2.2 – 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. 
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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: 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: 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. 

8.3.1.3 – Terceira fase: 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: ENTREVISTA E TESTES PSICOLÓGICOS: 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. 

 

9. CRONOGRAMA DE DATAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

9.1 – Período de inscrição com entrega de currículo será o mesmo descrito neste 

Edital no quadro abaixo – conforme descrito no Item 9.13 deste Edital; 

9.2 – Período de análise da documentação e currículo: conforme descrito no Item 9.13 

deste Edital;  

9.3 – 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, conforme descrito no Item 

9.13 deste Edital; 

9.4 – Resultado da fase de seleção: conforme descrito no Item 9.13 deste Edital . 
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9.5 – Após a divulgação do resultado, o profissional terá o prazo de dois dias úteis 

para apresentação de recurso, conforme descrito no Item 9.13 deste Edital 

9.6 – Todos os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão de Seleção, sendo 

os resultados divulgados conforme descrito no Item 9.13 deste Edital 

9.7 – O  endereço e horário para interposição de recursos está descrito no Item 9.13 

deste Edital 

9.8 – A data de contratação e início das atividades será conforme descrito no Item 

9.13 deste Edital 

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

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

Itapemirim/ES serão treinados para desempenhar as atividades inerentes a função.  

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

embora uma cópia para consulta esteja disponibilizada no local de entrega dos currículos. 

9.11 – Quaisquer informações sobre o Edital de participação deste Processo Seletivo 

poderão ser obtidos no local de inscrição onde haverá uma cópia do edital disponível para 

conhecimento e consulta dos interessados, embora esta cópia não seja disponibilizada para os 

candidatos.  

9.12 – Para consulta do presente Edital, uma chamada pública será disponibilizada em 

jornais de grande circulação, bem como, cópia do Edital nos seguintes sites: ICISEC 

(www.icisec.org.br) e do parceiro Institucional/Pedagógico 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 

endereço  para entrega no Ponto de Apoio/ ESCRITÓRIO DO 

ICISEC EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - (de 09h30min às 

19,20 e 23 de maio de 2011; 

http://www.icisec.org.br/
http://www.paasbrasil.com/
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11h30min horas e de 14h00min as 17h00min horas) no 

ESCRITÓRIO REGIONAL DO ICISEC, em Cachoeiro de 

Itapemirim: Av. Francisco Lacerda de Aguiar nº 139 - Bairro 

Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES, Ponto de referência: 

Em frente a SAMADISA. 

 

Período de Análise da documentação e currículo. 24 a 25 de maio de 2011; 

Lista dos candidatos convocados para realização de provas 
escritas, com local, data e horário estarão disponíveis nos 
seguintes endereços: 

 site do ICICEC – (www.icisec.org.br); 

 site da PAAS : (www.paaasbrasil.com); 

 escritório do ICISEC em Cachoeiro de Itapemirim-ES: Av. 
Francisco Lacerda de Aguiar nº 139 - Bairro Amarelo, 
Cachoeiro de Itapemirim-ES, Ponto de referência: Em 
frente a SAMADISA. 

 26 de maio 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 9.3, acima; 

 27 a 28 de maio de 2011; 

Resultado da fase de seleção; 31 de maio de 2011; 

Após a divulgação do resultado, o profissional terá o prazo de dois 
dias úteis para apresentação de recurso; 

01 a 02 de junho de 2011; 

Todos os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão de 

Seleção, sendo os resultados divulgados, no horário de 09h30min 

as 11h30min horas e de 14h00min as 17h00min horas dos dias 

citados no item 9.6 deste Edital, no endereço do ICISEC em 

Cachoeiro do Itapemirim/ES, a saber:  Av. Francisco Lacerda de 

Aguiar nº 139 - Bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 

Ponto de referencia: Em frente a SAMADISA, com publicação 

de resultado no dia neste item relacionado. 

04 de junho de 2011; 

Data de contratação e início das atividades; 

 

06 de junho 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. 

Fase de capacitação em processo 
de multiplicadores de 

multiplicadores – fase realizada na 
Unidade de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES. 
 

 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.icisec.org.br 

http://www.icisec.org.br/
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10. CASOS DE PERDA DA HABILITAÇAÕ PARA PERMANÊNCIA NO PROJETO 
COM CONSEQUENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

10.1 – Perderá a condição de habilitação para continuar no Projeto com consequente 

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 ou parceiros 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. 
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11. FORMALIZAÇAO DO CONTRATO DE TRABALHO 

11.1 – Os profissionais selecionados que forem convidados para trabalhar, celebrarão 

contrato, mediante apresentação da documentação descrita neste Edital. 

11.2 – Toda a documentação deverá ser apresentada, conforme itens constantes no 

Quadro 9.13 deste Edital, no endereço do ICISEC em Cachoeiro de Itapemirim/ES, a saber Av. 

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

referência: Em frente a SAMADISA 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 do ICISEC e coordenação técnica pedagógica da PAAS – Pastoral Amigoniana de Ação 

Social, nos limites de atividades previstas no Projeto Básico e no Contrato de Gestão 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 aos órgãos de controle e 

monitoramento do Estado, dispensar 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; 
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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 

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, mensalmente.  

 

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 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL Bruta 
Prevista (R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VAGAS 
PARA 

CADASTRO 
RESERVA 

1.  Monitor Noturno – em regime de 
escala 14 R$ 857,00* 

Escala de 
12 x 36 
horas 

6 

2.  Encarregado de Monitoria Noturna – 
em regime de escala  4 R$ 1.100,00* 

Escala de 
12 por 36 

horas 
4 

 * Estão previstos os adicionais legalmente previstos na legislação brasileira tais como noturno, de acordo com a 

legislação em vigor – CLT/ Consolidação das Leis Trabalhistas; 
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14.  PERFIL PROFISSIONAL 

 

14.1 – Monitor Noturno: profissional que trabalha com acompanhamento dos 

adolescentes em período noturno – período de repouso dos adolescentes em acautelamento 

nas Unidades de Internação de Provisório, realizando o monitoramento do período de repouso, 

acionando sempre que necessário for os profissionais agentes devidamente preparados para 

quaisquer intervenções. O Monitor Noturno oferece, se for o caso, companhia para conversa, 

desenvolvimento de diálogo, oitiva aos adolescentes em grau de companhia externa aos locais 

de dormitório, resguardadas todas as medidas de segurança para a execução de atividades de 

apoio e assistência aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  

14.1.2 – Conhecimentos: graduação em curso de nível médio completo, com 

certificação fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, Conselho Regional de Educação ou organismo público de âmbito municipal 

devidamente habilitado e registro no Conselho de Classe correspondente, se for o caso dos 

técnicos; desejável afinidade com a pedagogia do tempo livre, a intervenção sócio-educativa 

em situações de marginalidade; a educação ambiental e animação sociocultural, bem como, 

preencher relatório de atividades a cada plantão. 

14.1.3 – 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), desejável também 

Excel (2007). 

14.1.4 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos outros, face aos sentimentos, 

opiniões e ideias, 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 consequências de acatar decisões a respeito, em como oferecer opinião 
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para colaborar com o trabalho da equipe onde estiver atuando como colaborador; sentido de 

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

cumprir 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. 

14.2 – Encarregado de Monitoria Noturna: profissional que executa atividades de 

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

socialização, inserção social e outras formas de convivência grupal; elaborar plano de escalas 

com o apoio dos gerentes de área,  sob orientação e supervisão do trabalho e rotinas 

realizadas pelos monitores noturnos, nos termos do projeto e do acordo firmado entre ICISEC; 

executar atividades tais como: acompanhamento das escalas, substituição de profissionais 

para o cumprimento das rotinas de monitoramento, acompanhamento de possíveis 

substituições por casos fortuitos, qualidade no atendimento aos adolescentes, condições de 

trabalho e  integração da equipe, capacidade para trabalhar lidar com conflitos, entre outros 

aspectos. 

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

(antigo 2º Grau) ou profissionalizante na área de interesse; com certificação pelo Conselho 

Regional de Educação ou organismo público de âmbito municipal devidamente habilitado e 

registro no Conselho de Classe correspondente, se for o caso dos técnicos; desejável 

experiência em liderança de equipes de trabalho, comprovada por declaração ou carteira de 

trabalho, no desenvolvimento de atividades na área de interesse. 

14.2.2 – 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, conhecimento utilizar computadores e 

manusear os programas e aplicativos do Microsoft Office - Word (2007), desejável também  

Excel (2007). 

14.2.3 – Atitudes: tolerância e disponibilidade face aos sentimentos, opiniões e ideias, 

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

pontos de vista possíveis, assim como analisar as causas e consequências 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. 

 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, ______ de _______ de 2011. 

 
 
 

__________________________________ 
Brasil José dos Santos 

Presidente da Comissão de Seleção 
 

 
 
 

_______________________________________ 
Monize Poltronieri dos Santos 

Membro da Comissão de Seleção 
 

 

 
 
 
 

__________________________________ 
Marinelshington da Silva 

Membro da Comissão de Seleção 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Caroline Maria de Moraes 

Membro da Comissão de Seleção 
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ANEXO I 
CURRÍCULO 

 

 

CURRÍCULO PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO N° 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA N° 002/2011 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome: 
 

Data de Nascimento: 
 
 

RG: Órgão Expedidor: CPF: Sexo: 
      (      )Mas.    (      )Fem. 
 

Estado Civil: Profissão: 
 

Email: Fone Celular: 
 

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: 
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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) 

(     ) Monitor Noturno  (     ) 
Encarregado de Monitoria 
Noturna 

 (     ) Outra atividade 
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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 II - RECIBO DE INSCRIÇÃO 
Deverá ser entregue ao profissional candidato que houver rubricado e assinado o currículo em 

todas as suas páginas. 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA N° 002/2011 

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 

 

 
 
 

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 
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ANEXO III – TERMO DE DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL 
 

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 - ICISEC. 

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 da Direção do ICISEC, o apoio institucional e 

coordenação pedagógica da PAAS – Pastoral Amigoniana de Ação 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, ____/_____/ 2011 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura e nome do profissional candidato 

Nº. RG 


