
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

ESCOLA DE CONSELHOS - PARÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA- Nº01/2014  

TERMO DE REFERENCIA DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO) PARA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE EDUCADORES, NO AMBITO DO PROJETO 

Formação Continuada de Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares da Amazônia 

Paraense –  Escola de Conselhos - Pará 

 

Seleção de pessoal para o cargo de Educador,  por meio do PROJETO Formação Continuada de 

Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares da Amazônia Paraense –  Escola de 

Conselhos – Pará realiza a seleção de pessoal para o cargo de Educador. 

I- DO OBJETIVO 

O presente Processo Seletivo tem por finalidade a contratação de EDUCADORES em caráter 

temporário, para atender a necessidade de PROJETO Formação Continuada de Conselheiros 

dos Direitos e Conselheiros Tutelares da Amazônia Paraense –  Escola de Conselhos – Pará, 

que tem por finalidade promover a formação dos membros dos Conselhos Municipais dos 

Direitos das Crianças e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares, visando o fortalecimento da 

rede de proteção social, em sintonia com os princípios do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (SGD). 

II-DOS CARGOS/ATRIBUIÇÕES E PERFIS 

a) EDUCADOR 

Atribuições  Perfil 

Atribuições 

 Participação no planejamento das vivências 
formativas 

 Ministrarão os conteúdos dos cursos aos 
conselheiros de direitos e tutelares nas vivências 
formativas 

 Orientação e acompanhamento dos 
conselheiros na produção do diagnóstico e do plano 
de intervenção 

 Avaliação dos conselheiros para efeito de 
certificação 

Formação exigida: 
 
Nível superior completo 
 
Experiência comprovada na formação de 
operadores do Sistema de Garantia de Direitos 
de crianças e adolescentes 
 
Experiência profissional comprovada de no 
mínimo 2 anos na área de políticas públicas, 
sociais e direitos humanos de crianças e 
adolescentes 
 
 

 



 

III-VAGAS, REMUNERAÇÃO E TEMPO DE CONTRATAÇÃO  

Cargo Nº de 
Vagas  

Tempo de Execução do Serviço 
 

Educador(a) 15 De acordo com a carga horária estabelecida para ministrar o 
conteúdo do curso ou disciplina 
 

*Remuneração de Prestação de serviço de autônomo 
 

IV-MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO  

 Contrato de Prestação de Serviço Autônomo 

V-FORMA DE PAGAMENTO 

 A partir da entrega do relatório do curso e da Avaliação da participação dos 

Conselheiros Tutelares ou de Direitos  

VI-DAS INSCRIÇÕES  

 Período de inscrição: 10 a 14 de fevereiro de 2014, ate as 18:00h 

Os candidatos deverão entregar seus currículos, juntamente com os documentos 
comprobatórios da formação e experiência profissional, com identificação do cargo no 
campo ASSUNTO, para o seguinte endereço:  
 

Universidade Federal do Pará – Instituto de Ciências da Educação 
Av. Augusto Corrêa, 01 – Campus Universitário José da Silveira Neto – Setor 

Profissional. Guamá - Belém - Pará 
 

 Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão submetidos a uma 

entrevista. 

Obs. Não serão contratados servidores públicos (federal, estadual ou municipal) ativos ou 

sob qualquer tipo de licença, ressalvadas as situações previstas no art. 37, inciso XVI, 

Constituição Federal. 

VII-SELEÇÃO  

 A seleção será realizada por meio da Análise de Curriculo conforme os critérios de 

classificação anexo I: 

 A Análise do Currículo será realizada por uma comissão formada por professores da 

Universidade Federal do Pará vinculados ao PROJETO Formação Continuada de 

Conselheiros dos Direitos e Conselheiros Tutelares da Amazônia Paraense –  Escola 

de Conselhos – Pará  

VIII-DO RESULTADO 

 Os candidatos serão classificados, conforme a tabela de pontuação anexo. 

 Os candidatos habilitados neste Processo Seletivo serão chamados, de acordo com a  

necessidade do Projeto e sua disponibilidade em atender o cronograma de formação 

da Escola. 



 O resultado do Processo Seletivo será divulgado através da publicação no site da 

Escola de Conselhos – Pará - escoladeconselhospara.com.br – no dia 28/02/2014. 

A comissão Organizadora  

 

ANEXO I  

TABELA DE PONTUAÇÃO  

Graduação em áreas especificas ou afins da área de atuação pretendida 10 

Experiência comprovada na formação de operadores do Sistema de 
Garantia de Direitos de crianças e adolescentes 

20 

Experiência profissional comprovada de no mínimo 2 anos na área de 
políticas públicas, sociais e direitos humanos de crianças e adolescentes 

20 

 

O candidato só será convocado para entrevista se tiver pontuação mínima de 50 pontos 

      Salomão Antônio Mufarrej Hage 
            Coordenador do Projeto 

FORMAÇÃO ACADÊMICA PONTOS 

Doutorado em áreas especificas ou afins da área de atuação pretendida 10 

Mestrado em áreas especificas ou afins da área de atuação pretendida 10 

Especialização  em áreas especificas ou afins da área de atuação pretendida 5 

Aperfeiçoamento em áreas especificas ou afins da área de atuação 
pretendida  (mínima de 180h) 

5 


