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Edital de Seleção  
Retificação 

 
O CADH - Centro de Apoio aos Direitos Humanos “Valdício Barbosa dos Santos (LÉO)”, 
entidade da sociedade civil, por meio deste, apresenta a retificação do edital de processo 
seletivo para contratação de 01 Psicóloga/o, para integrar a equipe de Programa de 
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do Espírito Santo – 
PPCAAM/ES, com a prorrogação dos prazos apresentados anteriormente.   
 
Poderão se inscrever no processo seletivo profissionais com as seguintes 
características: 
 

 Afinidade com a temática dos Direitos Humanos; 

 Afinidade e disponibilidade para atuar na defesa dos Direitos Humanos; 

 Capacidade de lidar com adversidades e situações de risco; 

 Habilidade para resolução de conflitos de forma não-violenta; 

 Flexibilidade de horário;  

 Facilidade no trabalho em equipe interdisciplinar;  

 Habilidade e interesse para trabalhar com crianças, adolescentes e jovens;  

 Dinamismo e proatividade; 

 Compreensão/visão sistêmica para tomada de decisões; 
 

Requisitos para o cargo:  
 

 Graduação em Psicologia;  

 Registro e situação regular junto ao Conselho Regional de Psicologia - CRP;  

 Experiência mínima de 02 (dois) anos na área;  

 Possuir Carteira de habilitação “B”;  

 Disponibilidade para viagens estaduais e nacionais frequentes, por períodos 
variados;  

 Disponibilidade para contratação imediata;  

 Disponibilidade para regime de sobreaviso e plantão; 

 Capacidade de síntese e elaboração de relatórios periódicos sobre o trabalho; 

 Domínio do “Office” principalmente de Word e Excel, além dos recursos da internet;  
 

Desejável:  
 

 Experiência com a temática do uso indevido/abusivo de álcool e outras drogas; 

 Conhecimento de políticas públicas;  

 Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e Plano Nacional de 
Convivência Familiar e Comunitária;  

 Cursos e formações na temática de Direitos Humanos e Crianças e Adolescentes;  
 

Atribuições:  
 

 Acompanhar as/os usuárias/os do Programa, na perspectiva de garantir o suporte 
psicológico necessário para a adaptação e na construção e preservação da autonomia 
do sujeito;  
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 Proporcionar meios às/aos usuárias/os para o fortalecimento de seus vínculos 
familiares e construção de seu projeto de vida;  

 Identificar, através do acompanhamento técnico, caso de sofrimento psíquico que 
requeira um encaminhamento para o atendimento especializado;  

 Prestar apoio e orientação sociofamiliar para inclusão social das/os usuárias/os em 
programas e serviços socioassistenciais, tendo em vista a garantia de direitos e a 
formulação de alternativas de vida para si e suas famílias;  

 Planejar e participar juntamente com demais membros da equipe técnica dos 
encontros familiares;  

 Planejar com a/o usuária/o e seus familiares a gestão dos recursos financeiros 
avaliando avanços e dificuldades;  

 Elaborar estudo de caso e PIA, acompanhando sua implementação nos casos sob sua 
responsabilidade;  

 Realizar a supervisão de estágio em Psicologia, caso necessário. 
 

Da inscrição 
 
Para a inscrição, a/o candidata/o ao processo seletivo deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
 

 Currículo profissional; 

 Carta de intenções; 

 Documento comprobatório de inscrição regular no CRP; 

 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “B”; 
 
Essa documentação deverá ser enviada ao CADH - Centro de Apoio aos Direitos Humanos 
“Valdício Barbosa dos Santos (Léo)”, impreterivelmente até o dia 02/04/2019, por meio do 
seguinte endereço eletrônico recrutamento.cadh@gmail.com . 

 
Do Processo Seletivo e prazos 
 
O processo seletivo será simplificado e contará com etapas distintas e eliminatórias, 
realizadas conforme a tabela a seguir: 
 

Data Etapa 

De 15/03/2019 a 02/04/2019 
Recebimento da documentação para 

participação no processo seletivo 

De 03/04/2019 a 04/04/2019 
Análise de currículos e cartas de intenções 

e convocação para a prova escrita 

05/04/2019 Prova escrita 

11/04/2019 e 12/04/2019 Entrevistas individuais 

16/04/2019 Resultado final 

22/04/2019 Contratação/Início das atividades 

 
Das etapas 
 

1) Análise do Currículo – no currículo serão analisados os seguintes aspectos: 
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a. Experiências de trabalho; 
b. Atuação na área de Direitos Humanos; 
c. Cursos de formação e qualificação; 

 
2) Carta de intenções – a carta de intenções deverá conter as seguintes 

informações: 
a. Trajetória profissional e perspectivas futuras; 
b. Razões pelas quais deseja fazer parte da equipe do PPCAAM/ES; 
c. Outros compromissos profissionais ou pessoais que podem afetar a 

atuação junto à equipe do programa; 
d. A carta deverá conter, no máximo, 02 laudas, digitadas em Times New 

Roman ou Arial, tamanho 12, espaço 1,5; 
 

3) Prova escrita: 
a. A prova escrita será destinada a avaliar os conhecimentos da/o 

candidata/o em relação à matéria de sua área de atuação, bem como da 
capacidade de expressão em Língua Portuguesa; 

b. A duração máxima da prova será de 03 (três) horas; 
 

4) Entrevista – a entrevista será destinada a avaliar as habilidades, os requisitos e 
competências para a função. 

 
Das convocações 
 
As convocações para as etapas serão feitas por e-mail ou por telefone apenas aos 
candidatos selecionados para a continuidade no processo. 
 
A entidade oferece:  
 

 Contratação no regime CLT;  

 Salário compatível com a função;  

 Vale transporte;  

 Ticket refeição.  
 
 
Os interessados devem enviar o currículo, carta de intenções e cópias legíveis das 
documentações num único e-mail para o endereço eletrônico 
recrutamento.cadh@gmail.com contendo o termo “psi 2019” no assunto até 02/04/2019.  
 

 
 
 
 
 
 

Hugo Cesar Guangiroli 
Coordenador Geral 

CADH - Centro de Apoio aos Direitos Humanos 
“Valdício Barbosa dos Santos (LÉO) ” 


