EDITAL 02/2022
Seleção de Assessoria Técnica e Educadores(as) Social para atuar no projeto “LONGEVIDADE
COMCIDADANIA: Associações e Grupos de pessoas idosas gerando conhecimentos, vivências e
empreendedorismo social em Olinda – Parte II”

O Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC), torna pública a seleção para Educador de Informática e
ferramentas digitais para atuar no Projeto “LONGEVIDADE COM CIDADANIA: Associações e Grupos de
pessoas idosas gerando conhecimentos, vivências e empreendedorismo social em Olinda – Parte II”.
1 – Informações Gerais

1.1 - Sobre o Centro de Desenvolvimento e Cidadania – CDC:
O Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC) é uma organização da sociedade civil, sem fins
econômicos, com mais de 20 anos de atuação no apoio e desenvolvimentode iniciativas de inclusão social.
Dentre os vários projetos sociais que o CDC vem desenvolvendo nos últimos anos, inclui os de defesa e
promoção dos direitos da pessoa idosa.
1.2 - Sobre o Projeto “LONGEVIDADE COM CIDADANIA: Associações e Grupos de pessoas idosas gerando
conhecimentos, vivências e empreendedorismo social em Olinda – Parte II:
O Projeto “LONGEVIDADE COM CIDADANIA Associações e Grupos de pessoas idosas gerando
conhecimentos, vivências e empreendedorismo social em Olinda – Parte II”, tem atuado em três eixos:
Formação de Lideranças e Multiplicadores de Boas Práticas de Gestão Participativa; Incentivo e
acompanhamento de projetos de Associações e Grupos, através de Fundo de Apoio; e Atividades de
Autocuidado, objetivando contribuir no fortalecimento institucional dos grupos e associações de idosos
de Olinda participantes do projeto. É importante ressaltar quanto ao eixo de autocuidado, temos como
base as ideias e práticas do envelhecimento ativo oferecendo para o público atendido e coletivos de
pessoas idosas atividades de dança, oficinas de cidadania, arteterapia, práticas manuais e mediações
terapêuticas.
1.3.



1.4.

Requisitos específicas de Educador(a) Social de Informática e ferramentas sociais:
Ter experiência anterior comprovada como educador/a de informática com pessoas idosas;
Possuir formação na área de informática e áreas afins (desejávelis);
Ter disponibilidade de trabalho para carga horária de 80 horas mês para atividades presenciais.
Atividades gerais para Educadores(as) Social:

• Planejamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto as pessoas idosas;
• Realizar atividades presenciais e virtual com pessoas idosas;
Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC)
Rua da Assembléia, 67, Sala 21, Edifício São Gabriel | Bairro do Recife | Recife/PE | CEP:50.030-130
Telefone: (81) 3224-6963 | CNPJ: 03.970.166/0001-29
E-mail: cdc@cdc.org.br

• Contribuir na realização das atividades de integração e socialização do público alvo do projeto;
• Realizar trabalho em diálogo com a coordenação pedagógica e demais equipe, em especial, para
a efetivação das atividades de formação e auto cuidado;
• Mobilizar e fazer inscrição para formação de turmas;
• Elaborar relatório mensal de atividades realizadas contendo: número de atendidos, números de
atividades, número de reuniões, principais demandas e resultados.
• Participar de reuniões regulares pedagógica de equipe;
• Participar das atividades de formação da equipe;
• Disponibilizar informação a coordenação do projeto sobre o desenvolvimento das atividades
quando solicitado.
1.5. Número de vagas: 1 (uma)
●

01 Educador(a) Social de Informática e ferramentas digitais.

1.6 Especificações sobre a vaga:
ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA MENSAL

Educador(a) de Informática e ferramentas
digitais

80 horas

VALOR MENSAL
R$ 1.700,00

Os pagamentos serão efetivados de acordo com a carga horária efetivada por cada profissional, entrega
de relatórios mensais, listas de presença e mediante a emissão de nota fiscal pelo(a) contratado(a).
2. Das Inscrições
a. As inscrições devem ser apresentadas mediante envio de curriculum para o e-mail
rh@cdc.org,br entre os dias 06/05/2022 e 09/05/2022 (até 23h59).
b. O CDC não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o
envio.
3. Seleção
a. A seleção será realizada mediante análise do curriculum enviado, com as respectivas
comprovações.
4. Resultados da seleção:
 A aprovação será informada por e-mail até o dia 12/05/2022.
5. Calendário da seleção
a. 06/05/2022 e 09/05/2022 - Período de inscrições via e-mail.
b. 10/05/2022 - Período de análise das propostas e curriculum.
c. 12/05/2022 – Resultado enviado por e-mail.
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6. Local de Trabalho
Os serviços serão prestados presencialmente no Espaço Longevidade com Cidadania. O projeto não
custeará translado do/a profissional.

Ana Nery dos Santos Melo
Diretora Presidente
Centro de Desenvolvimento e Cidadania – CDC
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