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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 04/2018

SELEÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE EDUCADOR
SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, PEDAGOGO E ADMINISTRADOR

PREÂMBULO

O INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL-IDEAR, pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, instituído sob a forma de associação, de
caráter social, científico e tecnológico, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas CNPJ
sob o Nº 08.362.831/0001-15, localizado na Rua 07, N° 268, Bairro: Jereissati I, CEP:
61.900-320, Município de Maracanaú-CE, com atuação no Estado do Ceará nas áreas da
tecnologia, do empreendedorismo, do trabalho, da gestão, contribuindo para a inclusão
social, para a elevação do capital humano e para o fortalecimento e sustentabilidade dos
empreendimentos de pequeno porte,  vem tornar  público a realização do processo de
seleção para os cargos de Educador Social,  Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo e
Administrador com a finalidade de compor o Cadastro de Reserva desta Instituição, que
terá como objetivo a consolidação da política de assistência social. 

1 – DO OBJETO: 
1.1- O presente Edital tem por objeto a seleção de Pessoal que exercerá as funções de
EDUCADOR(A)  SOCIAL,  ASSISTENTE  SOCIAL,  PSICOLOGO(A),  PEDAGOGO(A)  e
ADMINISTRADOR(A),  por  período  a  ser  definido,  de  acordo  com  a  conveniência  e
oportunidade do INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL
– IDEAR. 

2 – DOS REQUISITOS PARA AS FUNÇÕES: 
• Para os cargos de nível superior, é necessário formação em curso superior na área de
interesse;
•Ter experiência na área para a qual fez a sua inscrição, preferencialmente em atividades
comunitárias; 
• Ter capacidade de trabalho em grupo; 
• Boa expressão oral, e desejável domínio da linguagem escrita; 

3 – DAS ATRIBUIÇÕES PARA O CARGO: 
3.1 - EDUCADOR SOCIAL
Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e
social. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando
suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento.
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3.2 – ASSISTENTE SOCIAL
Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas
de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em
diferentes  áreas  de  atuação  profissional  (seguridade,  educação,  trabalho,  jurídica,
habitação e outras).
3.3 – PSICÓLOGO
Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e
sociais  de  indivíduos,  grupos  e  instituições,  com a  finalidade  de  análise,  tratamento,
orientação e educação;  diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de
adaptação  social,  elucidando  conflitos  e  questões  e  acompanhando  o(s)  paciente(s)
durante  o  processo  de  tratamento  ou  cura;  investigam  os  fatores  inconscientes  do
comportamento  individual  e  grupal,  tornando-os  conscientes;  desenvolvem  pesquisas
experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.
3.4 – PEDAGOGO
Implementam,  avaliam,  coordenam  e  planejam  o  desenvolvimento  de  projetos
pedagógicos/instrucionais  nas  modalidades  de  ensino  presencial  e/ou  a  distância,
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Atuam  em  cursos  acadêmicos  e/ou  corporativos  em todos  os  níveis  de  ensino  para
atender  as  necessidades  dos  alunos,  acompanhando  e  avaliando  os  processos
educacionais.  Viabilizam  o  trabalho  coletivo,  criando  e  organizando  mecanismos  de
participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo
entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.
3.5 – ADMINISTRADOR
Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos
humanos,  patrimônio,  materiais,  informações,  financeira,  tecnológica,  entre  outras;
implementam programas e projetos;  elaboram planejamento organizacional;  promovem
estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria
administrativa a organizações e pessoas.

4 – DA REMUNERAÇÃO: 
4.1-  A remuneração  será  mensal  como  demonstrado  a  seguir:  Educador  Social  R$
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), ASSISTE SOCIAL, PSICOLOGO, PEDAGOGO E
ADMINISTRADOR R$ 1.917,00

5 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 
5.1 - Etapas do processo de seleção: 
14 a 16 de setembro de 2018 – Divulgar o processo de seleção pelo site do Idear e redes
sociais e recepcionar os currículos, com as devidas comprovações, encaminhados ao e-
mail do IDEAR; 
17 de setembro de 2018 - Analise dos currículos e convocação dos selecionados
18 de setembro - Processo seletivo dos técnicos de nível superior
19 de setembro - Processo seletivo dos técnicos de nível médio
21 de setembro - Divulgação dos candidatos habilitados no cadastro de reserva "Idear"
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5.2 - A seleção e contratação dos profissionais selecionados ficará a cargo do IDEAR, de
acordo com a sua conveniência e oportunidade. 

5.3  –  Os  candidatos  não  aprovados  na  análise  curricular  ou  na  entrevista  serão
inabilitados. 

5.4 - O Credenciamento dos candidatos não geram qualquer obrigação de contratação
pelo IDEAR. 

6 – DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
6.1 – Todos os profissionais serão contratados pelo regime celetista; 
6.2 – Sendo celetistas, o pagamento será creditado em conta corrente com titularidade do
profissional; 

7 – DOS PRAZOS: 
7.1 – Os currículos, com as devidas comprovações, deverão ser enviada para o endereço
eletrônico  selecao@idear.org.br,  com  o  título  “Edital  de  Seleção  No.  04/2018  –
CADASTRO DE RESERVA”, até as 23:59h do dia 16/09/2018. 
7.2 – Os currículos recebidos após a data indicada no item 7.1, poderão ser utilizadas em
processos seletivos posteriores, de acordo com a conveniência e oportunidade do IDEAR.

Maracanaú-CE, 14 de setembro de 2018. 

Antônio Wagner Rodrigues Araújo
Diretor Técnico
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