
 

 
 

EDITAL 02/2023 – SELEÇÃO PARA ASSESSORIA COMUNITÁRIA 

 

O CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CEDECA Ceará) 
é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1994, e tem como 
missão defender os direitos de crianças e adolescentes, especialmente quando 
violados pela ação ou omissão do poder público, objetivando o exercício 
integral e universal dos direitos humanos, e contribuindo para a construção de 
um modelo de sociedade livre das opressões estruturais. 
 
O CEDECA Ceará torna público que, no período entre 15 a 31 de março de 2023, 
estarão abertas inscrições para a contratação de 01 (um/a) Assessor/a 
Comunitario/a – Técnico/a 21, conforme dispõe a Política de Cargos, Carreiras e 
Salários da instituição.  
 
A vaga de Assessoria Comunitária irá compor o Núcleo de Formação que é uma 
instância responsável por operacionalizar as atividades relacionadas às 
dimensões da  educação popular, educação em direitos humanos e mobilização 
comunitária. Atualmente, este Núcleo desenvolve ações de assessoria com 
grupos de adolescentes e jovens em territórios periféricos de Fortaleza/CE.  
 
OBJETO 
 
O presente Edital tem como finalidade a contratação de 01 (um/a) Assessor/a 
Comunitario/a – Técnico/a 2, para integrar a equipe executiva do Centro de 
Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA Ceará).  

 
1 Para o provimento dos cargos previstos neste artigo, exiger-se-á a escolaridade em nível médio. 
 



 

 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Assessor/a Comunitario/a – Técnico 2: 
 

a) Estar apropriado/a e contribuir para o cumprimento do Plano Estratégico e do 
Plano Operacional Anual (POA) do Núcleo de Formação; 

b) Contribuir com a elaboração e execução da proposta de intervenção político 
pedagógico que nortearão os processos de mobilização comunitária e de 
educação popular em direitos humanos; 

c) Assessorar os grupos de crianças, adolescentes e jovens, bem como de 
familiares, acompanhados pelo CEDECA Ceará; 

d) Realizar visitas domiciliares e reuniões com as famílias na perspectiva da 
auto-organização e defesa de direitos; 

e) Mobilizar, articular, planejar e executar oficinas, seminários, intercâmbios e 
intervenções públicas com os grupos assessorados pelo CEDECA Ceará; 

f) Fortalecimento e articulação de organizações comunitárias para a efetivação 
de direitos; 

g) Contribuir no planejamento, mobilização e execução das formações em direitos 
humanos para adolescentes, jovens, grupos de mães, familiares e outros atores 
da área da infância e juventude; 

h) Elaborar planos pedagógicos, metodologias participativas e materiais 
educativos; 

i) Produzir e/ou contribuir com os relatórios, relatos, sistematização de 
experiências, cartilhas bem com outros formatos de textos institucionais 
relacionados às atividades da Estratégia de Formação; 

j) Participar de reuniões, planejamentos e avaliações do Núcleo; 
k) Acompanhar grupos assessorados pelo CEDECA Ceará nas suas prestações de 

contas junto à equipe administrativa e financeira; 
l) Participar de espaços de incidência política, nas articulações com a Sociedade 

Civil, Conselhos de direitos, quando solicitado pelo/a Coordenador/a do Núcleo. 
m) Realizar palestras, oficinas, cursos e falas públicas representando o CEDECA. 



 

 
 

 

PERFIL DESEJADO: 

a) Conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outros 
marcos normativos da área de direitos humanos, em especial de crianças e 
adolescentes; 

b) Experiência comprovada com educação popular; 
c) Experiência comprovada com trabalho junto a comunidades, crianças, 

adolescentes, jovens e familiares; 
d) Experiência em movimentos sociais ou organizações de defesa dos direitos 

humanos;  
e) Diponibilidade para trabalhar tarde, noite e aos sábados, eventualmente; 
f) Facilidade para realizar trabalho em equipe; 
g) Compromisso, disposição, assiduidade e criatividade. 
h) Capacidade de registro e sistematização de informações; 
i) Disponibilidade para início imediato;  
j) Curso superior completo na área de humanas não será critério eliminatório, 

mas será considerado uma vantagem diante dos/as demais candidatos/as; 
k) Experiência com incidência política em direitos humanos também será 

considerada um diferencial. 
 
CARGA HORÁRIA, CONTRATO E REMUNERAÇÃO:  

A carga horária corresponde a 30 horas semanais (turno da tarde e  
noite), com possibilidade de realização de atividades em outros turnos e 
sábados, a ser negociado com a/o profissional. 
A contratação será em regime celetista e seguirá por tempo indeterminado, 
sujeito a avaliação de desempenho durante o período de experiência de 03 
meses. 
A remuneração corresponderá a R$ 2.604,00 (Dois mil seiscentos e quatro 



 

 
 

reais) + Vale alimentação no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco 
reais) + possíveis adicionais, de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da instituição, que leva em conta a experiência profissional com 
temática de direitos humanos, formação e filhos/as. 
 

INSCRIÇÃO:  

A inscrição deverá ser realizada obrigatoriamente contendo os seguintes 

documentos:  

1) ficha de inscrição (Anexo 1); 

2) currículo;  

3) carta de exposição de  motivos.  

 

Os currículos deverão conter: nome, endereço completo, telefone, e-mail do 

candidato/a, 02 contatos de referência e ter no máximo 06 (seis) páginas. 

 

A carta de exposição de motivos deverá abordar o interesse do/a candidato/a 

em exercer a função, o percurso profissional, as perspectivas futuras e a 

disponibilidade do candidato/a, com no máximo 02 (duas) laudas. 

 

A documentação acima deverá ser enviada para o correio eletrônico: 

secretaria@cedecaceara.org.br, entre os dias 15 a 31 de março de 2023. O envio 

mailto:secretaria@cedecaceara.org.br,


 

 
 

da documentação incompleta ou fora das datas elencadas implicará no 

indeferimento da inscrição. 

Favor especificar, no assunto do e-mail: “Seleção ASS. COMUNITARIA 2023 e: 

[nome completo]”. Exemplo: “Seleção ASS. COMUNITARIA 2023: Maria da Silva”. 

 

DO PROCESSO SELETIVO:  

A presente seleção será composta de duas fases eliminatórias: 1) Recebimento e 

análise da documentação (currículo e carta de exposição de motivos), com   

base no perfil desejado; 2) Entrevista que abordará questões atuais e  

c o n h e c i m e n t o s  sobre os direitos humanos e infanto-juvenis, experiências 

na área, além  dos aspectos constantes do currículo e da carta de motivação. 

 

DO RESULTADO: 

Resultado da 1° fase será divulgado no dia 05 de abril de 2023. 

Resultado final será divulgado no dia 11 de abril de 2023. 
 
A convocação e divulgação de todas as etapas serão realizadas através do sítio 

eletrônico: www.cedecaceara.org.br e dos e-mails informados pelos/as 

candidatos/as selecionadas/os na ficha de inscrição. 

 

 



 

 
 

CRONOGRAMA COMPLETO: 
 
Inscrição 15 a 31 de março de 2023 

Resultado da 1ª fase 05 de abril de 2023 
 

2ª fase - Entrevistas 10 de abril de 2023 
 

Resultado da 2ª fase – Resultado 
Final 
 

11 de abril de 2023 

Previsão para início do trabalho 17 de abril de 2023 

 

DA POLÍTICA DE DIVERSIDADE 

O CEDECA Ceará incentiva a candidaturas de pessoas negras, mulheres, 

LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência. Candidaturas neste perfil terão 

prioridade, considerando os requisitos dispostos acima. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Local de exercício profissional: sede do Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente - CEDECA Ceará, situada à Rua Deputado João Lopes, 83, bairro 

Centro, Fortaleza.  

 



 

 
 

Dias e Horários: O horário de funcionamento da organização é de segunda a 

sexta, das 12h às 19h. No entanto, para esta vaga, se faz necessário 

deslocamento para territórios onde acontecem a asssessoria comunitária 

de atuação do CEDECA Ceará em horário noturno. 

 

Contato para mais informações: E-mail: secretaria@cedecaceara.org.br e/ou 

Telefone: 3252-4202. 

 

Fortaleza, 14 de março de 2023, 

Coordenação Geral  

CEDECA Ceará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE 

PROFISSIONAL PARA O CEDECA CEARÁ   
    

1. DADOS PESSOAIS:   
Nome:  
Endereço:  
Celular: 1. 2. 
E-mail:  
Data 
Nasc.: 

 Idade:  

Gênero:  Raça:  Orientação 
sexual 
(opcional) 

 

Tem alguma deficiência? Qual?  
Indique dois contatos para 
referências profissionais (nome, 
telefone e e-mail) 

 

Informações complementares que desejar colocar: 
 

 
2. Tem ou teve participação em alguma organização da sociedade civil, projetos 

sociais, movimento social ou outra instituição sem fins lucrativos (Sim/Não; 
Qual(is)?) 
 


