EDITAL 01/2022
Seleção de prestação de serviços para atuar no projeto “LONGEVIDADE COM DIGNIDADE”.
O Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC), torna pública a seleção para: Técnico de Referência e
Apoio Técnico para atuar no Projeto “LONGEVIDADE COM DIGNIDADE”.

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, fundado no ano 2000, com mais de 20 anos de atuação no apoio e desenvolvimento de
iniciativas de inclusão social. São vários os programas sociais que o CDC vem desenvolvendo nos
últimos anos, dentre os quais o está incluído o Programa de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa,
responsável pela operacionalização do Projeto.
1.2 - Sobre o Projeto “LONGEVIDADE COM DIGNIDADE”:
Tem como objetivo contribuir com a qualificação e aprimoramento no atendimento e serviços
prestados às pessoas idosas atendidas em 08 ILPIs do Recife, por meio de processos de capacitação
de 140 profissionais, a partir da construção de diagnóstico institucional, com vistas a alcançar o
fortalecimento e atuação da rede de Atenção à Pessoa Idosa.
1.3. - Atividades gerais dos/as contratados/as:
 Elaborar relatório das atividades desenvolvidas conforme estabelecido no contrato;
 Participar das atividades de formação da equipe;
 Disponibilizar informação a coordenação do projeto sobre o desenvolvimento das atividades
quando solicitado;
 Planejar as atividades em consonância com o estabelecido no contrato e anuência da
Coordenação do Projeto.
1.4. - Atividades específicas do Técnico de Referência:
 Contribuir tecnicamente com a realização das atividades desenvolvidas nos espaços de diálogo
interno do projeto;
 Apoiar as atividades de capacitação técnico-pedagógica da equipe de educadores/as;
 Auxiliar nas definições referentes aos meios e ferramentais teórico-metodológicos de trabalho,
junto a equipe técnica do projeto, buscando o aprimoramento das ações e o alcance de
resultados das atividades desenvolvidas;
 Cooperar com as atividades de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a
equipe técnica do projeto.
Pré Requisito:
 Possuir ensino superior completo na área de humanas e áreas a fins;
 Ter experiência de trabalho com pessoa idosa.

1.5- Atividades específicas para Apoio Técnico:
 Contribuir com o planejamento pedagógico das capacitações;
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




Mobilizar e fazer inscrição das turmas para as capacitações junto às ILPIs;
Executar as atividades de capacitação junto as/os funcionárias/os, gestoras/es e técnicas/os
responsáveis das ILPIs envolvidos com o projeto;
 Contribuir na realização das atividades de integração e socialização do público do projeto;

Apoiar na realização de atividades presenciais.
Pré Requisito:




Possuir ensino superior completo na área de humanas e áreas a fins;
Ter experiência com educação popular;
Ter experiência de trabalho com pessoa idosa.

1.6 - Número de vagas: 2 (duas)
 01 Técnico de Referência;
 01 Apoio Técnico.
2. RECURSOS FINANCEIROS:
A carga horária mensal, valor por atividade e o período para a contratação estão por atividade na
tabela a seguir:
ATIVIDADE
CARGA HORÁRIA
VALOR DA HORA
MÍNIMA MENSAL
TRABALHADA
Técnico de Referência
40 HORAS
R$ 80,00
Apoio Técnico
36 HORAS
R$ 60,00
Os pagamentos serão efetivados de acordo com a carga horária efetivada por cada profissional, entrega
do relatório mensal e mediante a emissão de nota fiscal pelo(a) contratado(a).
3.

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 13/05/2022 (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.

4.

SELEÇÃO

a.

A seleção será realizada mediante análise do curriculum enviado, com as respectivas comprovações.

5.

RESULTADOS DA SELEÇÃO:


6.

A aprovação será informada por e-mail até o dia 12/05/2022.
CALENDÁRIO DA SELEÇÃO:






06/05/2022 e 13/05/2022 - Período de inscrições via e-mail.
16 e 17/05/2022 - Período de análise das propostas e curriculum.
18/05/2022 – Resultado enviado por e-mail.
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7.

LOCAL DE TRABALHO:
Os serviços serão prestados presencialmente no Espaço Longevidade com Cidadania e também por meio
virtual quando necessário, conforme definido no Contrato. O projeto não custeará translado dos/as
profissionais.
Ana Nery dos Santos Melo
Diretora Presidente
Centro de Desenvolvimento e Cidadania – CDC
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