EDITAL DE SELEÇÃO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ADULTO – MODALIDADE CASA DE
PASSAGEM
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE JUIZ
DE FORA
Processo Seletivo Nº 03/2022
A Associação de Apoio a Crianças e Idosos, associação civil sem fins lucrativos, qualificado
como Organização Social - OS, por intermédio de seu Diretor Presidente, no uso de suas
atribuições legais e em cumprimento das normas previstas em seu Estatuto Social, torna pública
a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado
a selecionar profissionais para atuarem no Serviço de Acolhimento Adulto – Modalidade Casa de
Passagem, no município de Juiz de Fora/MG.
1. Cargo: Cuidador
2. Área de formação: Escolaridade mínima de nível médio.
3. Abrangência territorial do Processo Seletivo: Município de Juiz de Fora
4. Remuneração: R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) por mês.
5. Jornada de trabalho: 12h X 36X.
6. Atribuições gerais do cargo:
Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de
autonomia e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias,
contemplando as dimensões individuais e coletivas; desenvolver atividades de acolhimento,
proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; atuar na recepção dos
usuários possiblitando uma ambiência acolhedora; identificar as necessidades e demandas dos
usuários; apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; potencializar a
convivência comunitária; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a
serviços, programas, projetos, benefícios, transfêrencia de renda, ao mundo do trabalho por meio
de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas,
contribuindo para o usufutro de direitos sociais; participar de reuniões de equipe para o
planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado.
7. Da qualificação exigida:
Escolaridade mínima de nível médio, com formação técnica em Cuidador.

Habilidades: Sensibilidade; empatia; habilidade de comunicação, escutar e conversar com os
usuários do serviço, respeitando suas limitações, desabafos e necessidade de contar sua história;
habilidades para relacionar-se com diferentes arranjos e dinâmicas familiares e
comunitáriasterritoriais; autocontrole para transmitir segurança e tranquilidade em situações
críticas; flexibilidade e discrição para lidar com novas situações; criatividade, paciência,
capacidade de exercitar a tolerância e de trocar experiências; habilidades para relacionar-se com
diferenças e com os diferentes; habilidade de observar e de manter-se atento a detalhes; habilidade
para lidar com a imprevisibilidade; habilidade para respeitar as relações de afeto e a privacidade
familiar.
8. Da inscrição
8.1 Após o preenchimento do formulário de inscrição, é vedada a possibilidade de alteração.
8.2 A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e nos demais atos disciplinadores do processo seletivo, em relação
aos quais não poderá alegar desconhecimento.
8.3 O pedido de inscrição deverá ser efetuado, exclusivamente via internet, através do link:
https://forms.gle/Zoj4Xmxma7zCFAsL7. As inscrições deverão ser realizadas entre
02/05/2022 e o dia 08/05/2022 até às 23h59 horas.
8.4 O candidato deverá fazer o cadastro do seu currículo no sitio eletrônico e em etapa posterior
apresentar a documentação comprobatória, que se refere ao certificado de curso de graduação
e comprovação da experiência solicitada, caso o mesmo seja selecionado para a etapa da
Entrevista.
8.5 A Associação de Apoio a Crianças e Idosos não se responsabilizará por inscrições que
deixarem de ser concretizadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.
8.6 O candidato aprovado em mais de 01 (um) processo seletivo e convocado, se aceitar a
convocação, será eliminado automaticamente dos demais bancos de classificados, desde que
para a mesma função.

8.7 O local de realização de todas as etapas constantes neste edital será disponibilizado,
juntamente com a lista dos candidatos selecionados, na internet, no sítio eletrônico
www.aaci.org.br, para consulta pelos próprios candidatos.
8.8 As informações prestadas na Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
a Associação de Apoio a Crianças e Idosos do direito de excluí-lo do processo seletivo no
caso de identificação de erros de preenchimento ou incompletude das informações prestadas,
bem como se constatado, posteriormente, que os mesmos são inverídicos.

8.9 Será nula a inscrição:
a) efetuada fora do período e horário fixados;
b) efetuada de forma incompleta;
c) efetuada com dado comprovadamente falso; ou
d) em desacordo com qualquer requisito deste Edital.
9. Das fases e cronograma do processo seletivo
9.1 O processo seletivo terá duas etapas, quais sejam:
1ª Etapa: Seleção de currículos, de caráter eliminatório.
2ª Etapa: Entrevista presencial de caráter eliminatório e classificatório.
9.2 Os resultados de cada etapa serão divulgados em até 03 dias úteis após o encerramento de
suas realizações no sítio eletrônico www.aaci.org.br.
10. Da 2ª Etapa do processo seletivo – Entrevista
10.1 A entrevista será realizada presencialmente, em dia e horário a serem oportunamente
disponibilizados no sítio eletrônico www.aaci.org.br
10.2 O candidato que tiver o currículo aprovado para a entrevista deverá acompanhar no sítio
eletrônico da Associação de Apoio a Crianças e Idosos, www.aaci.org.br, os horários e demais
orientações.
10.3 Somente farão a entrevista os candidatos que apresentarem a documentação comprobatória
da escolaridade em alguma área de formação, especificada no item 2 deste edital, na data prevista
para esta etapa. Os candidatos que não apresentarem a documentação contendo a comprovação
de escolaridade, bem como documento de identificação (RG), ficha de entrevista devidamente
preenchida, estarão impossibilitados de realizar a entrevista e serão considerados desclassificados.
10.4 A entrevista terá pontuação máxima de 100,00 pontos, para ser classificado o candidato
deverá alcançar o mínimo de 70 pontos na entrevista.
11. Dos critérios de aprovação e classificação
11.1 Considerar-se-á aprovado no processo seletivo, o candidato habilitado nas duas etapas deste.
11.2 Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo serão relacionados em ordem
decrescente dos pontos obtidos na 2ª Etapa.

12. Das vagas

12.1 O processo seletivo destina-se à imediata contratação e formação de um banco de
classificados por parte da Associação de Apoio a Crianças e Idosos.
12.2 Os candidatos aprovados, na ordem de classificação, serão convocados de acordo com o
número de vagas disponibilizadas.

13. Da validade do processo seletivo
13.1 Esse Processo Seletivo terá validade de até 180 dias.
13.2 A validade deste Processo Seletivo poderá ser prorrogada, por um período igual.
14. Da contratação
14.1 Requisitos:
a) aprovação no processo seletivo, na forma estabelecida neste Edital e nos demais atos
reguladores;
b) gozar dos direitos políticos;
c) estar quite com as obrigações eleitorais;
d) possuir Diploma devidamente registrado ou documento certificador da conclusão de curso e
colação de grau;
e) ter disponibilidade de tempo
15. Documentação:
a) Ficha de Cadastro (Disponibilizada pela Instituição);
b) Xerox Carteira de Identidade;
c) Xerox Título de Eleitor;
d) Xerox Certificado de Reservista;
e) Xerox PIS;
f) Xerox Habilitação;
g) Xerox Comprovante de Escolaridade;
h) Comprovante de Residência (conta de luz ou telefone), em próprio nome;
i) Xerox Carteira de Trabalho (Páginas de Identificação e experiências profissionais)
j) 2 Fotos 3X4
k) Exame admissional, CTPS;
l) Xerox Cartão Astransp;
m) Xerox Certidão de Casamento;
n) Xerox Certidão de Nascimento dos filhos;
o) Xerox da Caderneta de vacinação de filhos até 5 anos.
16.1 Estará impedido de ser contratado o candidato:
a) que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados no item 15;
b) que não apresentar a documentação no momento da contratação.
16. Das disposições gerais

16.1 A aprovação no Processo Seletivo regido por este Edital assegurará apenas a expectativa de
direito a convocação, ficando a concretização desse ato condicionada ao exclusivo interesse e
conveniência da Associação de Apoio a Crianças e Idosos, à ordem de classificação, ao prazo de
validade do Processo Seletivo, ao cumprimento das exigências do Edital e às disposições legais
pertinentes.
16.2 Havendo questões que impeçam a convocação ou a composição de banco de classificados,
este Edital será automaticamente derrogado de pleno direito.
16.3 O processo seletivo regido por este Edital não se confunde e não substitui os demais
processos seletivos realizados pela Associação de Apoio a Crianças e Idosos, bem como eventuais
bancos de classificados decorrentes deles.
16.4 A Associação de Apoio a Crianças e Idosos poderá revogar ou anular este processo, no todo
ou em parte.
16.5 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais, horários de realização
de qualquer etapa. O não comparecimento a qualquer das Etapas do processo seletivo; até mesmo
por motivo de força maior, justo ou acobertado por atestado, implicará na eliminação automática
do candidato.
16.6 Será facultado a Associação de Apoio a Crianças e Idosos promover diligências destinadas
à aferição dos critérios de seleção.
16.7 Será da inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações, inclusive de
endereço correto, completo e atualizado, não se responsabilizando a Associação de Apoio a
Crianças e Idosos por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato, em decorrência de
informações incorretas ou insuficientes.
Juiz de Fora, 02 de maio de 2022.

