
EDITAL 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA 

ATUAÇÃO NO PROJETO “ESCOLA DE CONSELHOS 
 
 
O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais e regimentais, faz saber a todos os 
interessados que, em conformidade com as diretrizes do projeto IMPLANTAÇÃO DO 
NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS 
E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO  RIO GRANDE DO NORTE - 
“ESCOLA DE CONSELHOS”, realizar-se-á na forma estabelecida neste edital, seleção 
de profissionais das áreas de ciências humanas e ciências sociais aplicadas que atuarão 
no projeto de “Implantação do núcleo de formação continuada de conselheiros dos 
direitos e conselheiros tutelares do estado do Rio Grande do norte - Escola de 
Conselhos”, coordenado por professor do quadro efetivo da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, a qual reger-se-á pelas seguintes disposições: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1. A presente seleção destina-se a selecionar profissionais de nível superior, com 
formação nas áreas de serviço social ou educação ou direito ou ciências sociais ou áreas 
afins que atuarão no projeto de “implantação do núcleo de formação continuada de 
conselheiros dos direitos e conselheiros tutelares do estado do Rio Grande do norte - 
Escola de Conselhos”, conforme conteúdo programático disposto no Anexo I deste 
Edital. 
1.2 A seleção dos candidatos compreenderá exame de currículo e entrevista, tendo como 
área de seleção POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE . 
1.3. Os candidatos classificados prestarão serviços conforme a caracterização de vagas 
constantes do Anexo II deste edital. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
2.2. As inscrições serão presenciais e ficarão abertas no período de 27 de abril a 04 de 
maio de 2011 na Sala de Apoio a Projetos de Extensão, localizado no prédio da Reitoria 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN, das 09h às 11h e das 14h às 17h. 
2.3. É condição para a inscrição a apresentação dos seguintes documentos: 
I - Ficha de inscrição localizada no anexo final deste edital, devidamente preenchida; 
II - Currículo com comprovantes; (Preferencialmente apresentar Currículo Lattes) 
III - Cópia do documento de identidade,; 
IV – Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
2.4. O fornecimento de informações inverídicas implica na desclassificação automática 
do candidato. 
2.5 – No ato da inscrição o candidato deverá indicar o seu interesse por uma das duas 
funções. 
2.6. As inscrições serão gratuitas. 
 
3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
3.1. A seleção será realizada com base em entrevista e análise do currículo.  
3.2 - Os critérios de seleção serão os seguintes: 



3.2.1 - atendimento ao perfil profissional descrito no Anexo II do presente edital; 
3.2.2 - disponibilidade e disposição para atender as necessidades do projeto, o que inclui 
viagens a todo Rio Grande do Norte (particularmente para as cidades pólos do projeto: 
Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Umarizal, Caicó e Santo Antônio) e para trabalhar no 
final de semana; 
3.2.3 – experiência mínima comprovada de estudos e/ou trabalho profissional, estágios, 
na área da criança e do adolescente, juventude e/ou assistência social.  
3.2.4 – Experiência profissional/atuação junto a movimentos sociais e comunitários. 
3.2.5 – experiência mínima comprovada de trabalho em equipe. 
3.3 O cronograma do Edital de Seleção será o seguinte: 
 

DATA EVENTO 
26 de abril de 2011 Divulgação do edital. 
27 de abril a 04 de maio 
de 2011 

Recebimento das inscrições dos candidatos na Sala de 
Apoio a Projetos de Extensão, localizada no prédio da 
Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte/RN, das 09h às 11h e das 14h às 17h. 

05 de maio de 2011  Realização das entrevistas no horário de 08h30min às 
12h:30 horas. 
Análise dos currículos pela comissão. 

09 de maio de 2011  Publicação do resultado. 
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO 
4.1 Terá preferência o candidato que atender a todos os critérios de seleção e comprovar 
experiência mínima de estudos e/ou trabalho profissional, estágios ou militância na área 
da criança e do adolescente, juventude e/ou assistência social, tendo como referência o 
perfil profissional definido no item 2; 
4.2 O resultado da entrevista é eliminatório sendo 07 (sete) a nota mínima; 
4.3 A análise do Currículo levará em consideração a formação profissional e seu 
aproveitamento escolar, a experiência profissional e a produção científica do candidato 
nos últimos 05 anos, com devida comprovação.  
4.4 A classificação final será feita com base na soma da nota da entrevista com a da 
análise do currículo. 
 
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
5.1. Os resultados serão divulgados até o dia 09 de maio de 2011. 
5.2 A lista de classificação dos candidatos selecionados será publicada pela internet 
na página da Pró-Reitoria de Extensão http://www.proex.ufrn.br/ 
 
 
6. DA CONVOCAÇÃO 
6.1. Os candidatos selecionados serão convocados, obedecendo-se rigorosamente a 
ordem de classificação e o número de vagas existentes. 
6.2. Os candidatos convocados deverão procurar a Pró-Reitoria de Extensão no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contado a partir da publicação do resultado, munido dos seguintes 
documentos: 

a) cópia de documento de identidade, contendo fotografia, acompanhada do 
original para conferência; 

b) dados da conta bancária 
 



 
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA SELEÇÃO 
7.1. A seleção terá validade de 06 (cinco) meses, a contar da data de homologação desta 
seleção pública. A validade do edital poderá ser prorrogada por igual período. 
7.2 Os candidatos classificados fora do limite das vagas oferecidas poderão ser 
convocados dentro do prazo de vigência da seleção caso surja vacância nas vagas 
preenchidas. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e endereços 
Eletrônicos. 
8.2. Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente edital, a solução 
será conferida mediante deliberação da Comissão Examinadora encarregada da 
organização e execução da Seleção. 
 
Natal, 26 de abril de 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA CAPACITAÇÃO 

ATIVIDADE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Aspectos Sócio-históricos do Atendimento à Criança no Brasil; História da 

família/Contexto Social e Violência no Brasil 
� A Doutrina de Proteção Integral e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) Eixos: 

Promoção de Direitos, Defesa de Direitos e Controle Social – Aspectos Teóricos e 
Operacionais; PNDH 3: Eixo Oreintador III, diretriz 8 e Objetivos Estratégicos 

� Os Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente: Papel do CMDCA, do Conselho 
Tutelar, da Sociedade Civil e dos Gestores Públicos Municipais na Efetividade desses 
Direitos 

Módulo 1 
 

� Ética nas Relações Interpessoais e Interinstucionais – Compromisso Ético, Político e 
Social dos Conselheiros de Direitos e Tutelares 

� Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FIA) e Ciclo Orçamentário 
(PPA, LDO, LOA ) 

� Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo (SINASE): Princípios e Diretrizes, O 
Papel do CMDCA e dos Gestores Públicos no Município face de sua Implementação no 
Município. 

Módulo 2 
 

� Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC): Princípios e Diretrizes, 
Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

� Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

� O Papel do CMDCA e dos Gestores Públicos em face da implantação dos referidos planos 
nos municípios. 

Oficina Especifica 01 -  Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA): Papel 
Político do CMDCA; Atribuições e Competência do CMDCA; Controle, Monitoramento e 
Avaliação das políticas públicas municipais; Relação do CMDCA com outros órgãos do SGD; 
Aspectos Operacionais – Plano de Ação do CMDCA e Diretrizes da Política Municipal de 
Atendimento a Criança e ao Adolescente. Demonstração  do SIPIA CT WEB 

Módulo 3 
 

Oficina Específica 02 – Conselho Tutelar: Funções e Atribuições do Conselho Tutelar; 
Aspectos Organizacionais; Identificação de atos de violação dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; Aspectos Práticos e Instrumentais de Trabalho; Relação entre Conselho 
Municipal e Conselho Tutelar (Autonomia, Vinculação e Integração Operacional). 
Demonstração  do SIPIA CT WEB   e fluxo de execução do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – CARACTERÍSTICAS DAS VAGAS/ATIVIDADES 

 

 

 

 

Função Nº vagas Atividade Duração Remuneração Perfil 
Educador 06 12h/aula de instrutoria em 17 turmas de um 

dos módulos constantes do Quadro I deste 
Edital 

204 h/aula R$ 80,00 por 
hora/aula 

• graduação na área de serviço social ou 
educação ou direito ou ciências sociais ou áreas 
afins, e 

•  especialização e/ou estudos em nível de 
mestrado e/ou experiência de atuação na área 
da criança e do adolescente e/ou experiência 
em educação popular. 

Coordenador 
Executivo 

01 Coordenação Executiva das atividades da 
Escola de Conselhos com jornada de 
trabalho de 20 horas semanais 

18 meses de duração R$ 1.600,00 
por mês 

• graduação na área de serviço social, educação, 
direito, ciências sociais ou áreas afins, e 

• especialização ou mestrado ou doutorado e 
experiência de atuação na área da criança e do 
adolescente e/ou assistência social. 

 



ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS PESSOAIS   

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:          /    /    RG: CPF: 

PIS/PASEP/NIT: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: UF: 

E-MAIL: 

TIPO DE ATIVIDADE NO PROJETO: 

(  ) EDUCADOR (  ) COORDENADOR EXECUTIVO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


