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Em virtude de alteração legislativa Portaria MDS nº 442 (retificação publicada no dia
31 de outubro de 2017), é necessário adequar o número de vagas oferecidas no
presente edital. Desse modo:
Fica o ponto 2.1.1 corrigido conforme abaixo:
2. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
2.1. Os candidatos no processo seletivo simplificado deverão atender as exigências do
quadro do item 2.1.1.
2.1.1. Os candidatos apenas serão considerados aptos a concorrerem se atenderem
aos requisitos abaixo:
Função

Vagas

Visitador
Criança Feliz

03 (Três).

Área
Específica de
Pedagogia

Escolaridade e requisitos
exigidos para inscrição
- Idade mínima 18 (dezoito)
anos;
- Está cursando no mínimo
o 4º (quarto) período do
curso de pedagogia até o
7º (sétimo)
- Ter média geral global
igual ou maior que 7,0
(sete),
comprovado
mediante
histórico
acadêmico expedido pela
instituição de ensino;
- Ter disponibilidade de
horário para cumprir a
jornada de 04 (quatro)
horas diárias;
- Apresentar comprovante
de
residência
(não
será
fornecido
vale-transporte);
- Comprovar regularidade
com
as
obrigações

Carga
Vencimento
Horária
-4 (quatro) Bolsa de
horas
R$468,50
diárias.
(quatrocento
s e sessenta
- 20 horas
e oito reis e
Semanais.
cinquenta
centavos).
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eleitorais;
- Está em dia com as
obrigações
militares,
quando do sexo masculino;
- Cópia autenticada do RG,
CPF, 1 (uma) foto 3x4
recente,
- cópia do comprovante de
matrícula e do período que
está cursando.
- Possuir carteira de
trabalho.
Visitador
Criança Feliz
Área
Específica de
Psicologia

03 (Três).

- Idade mínima 18 (dezoito)
anos;
- Está cursando no mínimo
o 5º (quinto) período do
curso de Psicologia até o 8º
(oitavo)
- Ter média geral global
igual ou maior que 7,0
(sete)
comprovado
mediante
histórico
acadêmico expedido pela
instituição de ensino;
- Ter disponibilidade de
horário para cumprir a
jornada de 04 (quatro)
horas diárias;
- Apresentar comprovante
de
residência
(não
será
fornecido
vale-transporte);
- Comprovar regularidade
com
as
obrigações
eleitorais;
- Está em dia com as
obrigações
militares,
quando do sexo masculino;
- Cópia autenticada do RG,
CPF, 1 (uma) foto 3x4
recente,
- cópia do comprovante de
matrícula e do período que
está cursando.
- Possuir carteira de
trabalho.

- 4 (quatro) Bolsa de
horas
R$468,50
diárias.
(quatrocento
s e sessenta
- 20 horas
e oito reis e
Semanais.
cinquenta
centavos).
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Fica o ANEXO VI corrigido conforme abaixo:
ANEXO VI
QUADRO GERAL DE VAGAS

CARGO

NÚMERO
DE VAGAS

ESTAGIÁRIO
VISITADOR

03

VAGAS DE
REMUNERAÇÃO CARGA
DEFICIÊNTES
HORÁRIA
-

R$ 468,50

e

Área Específica de
Pedagogia

ESTAGIÁRIO
VISITADOR

04 horas
diárias
20 horas
semanais

03

-

R$ 468,50

Área Específica de
Psicologia

04 horas
diárias
e
20 horas
semanais

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas não alcançadas
pelo disposto no item anterior.
Dê-se ciência. Publique-se.

Arcoverde (PE), em 28 de dezembro de 2017
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