EDITAL Nº 03/2021 –
SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIO
O CENTRO DE DEFESA DA VIDA HERBERT DE SOUZA – CDVHS, uma
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, organizada em prol de interesses
coletivos relacionados ao aprimoramento da educação pública e defesa e promoção
dos direitos humanos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.171.051/0001-86, com sede na
Avenida Osório de Paiva,5623 – Canindezinho – CEP 60.731-335- Fortaleza- Ceará
,torna público, para o conhecimento dos/as interessados/as/es, que, no período do dia
15 a 22 de outubro de 2021, estarão abertas inscrições para a contratação de:
01 (um/a) Estagiário/a estudante de curso da área de Ciências Humanas.
Para compor a equipe do Projeto de Fortalecimento Institucional que conta com o
apoio do Instituto Unibanco- IU, em prol do desenvolvimento de projetos, metodologias
e soluções voltadas à garantia dos direitos à educação.
A proposta de estágio visa a inserção do/a estudante em espaço socioinstitucional,
objetivando o processo de ensino-aprendizagem, na articulação entre pesquisa e
intervenção profissional. Além disso, a proposta busca envolver estudantes
comprometidos/as com a missão e objetivos da instituição e interessados/as/es no
reconhecimento e defesa dos direitos humanos e que estejam com o desejo de
desenvolver novas habilidades e partilhar as suas experiências e competências e com
a disponibilidade para um compromisso regular nas tarefas do estágio acordadas.

1- PERFIL E REQUISITOS PARA O CARGO
O/A candidato/a deverá:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Estar atualmente matriculado(a) em curso da área de ciências humanas;
Haver cursado ou estar cursando, no mínimo, 50% dos créditos curriculares;
Habilidades para trabalho com estudantes de ensino médio;
Ter conhecimento dos direitos das juventudes;
Capacidade de registro e sistematização de informações;
Domínio da língua escrita e boa expressão oral;
Facilidade para o trabalho em equipe
Disponibilidade para início imediato.

2- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
3.1. Levantamento de dados em temáticas relacionadas à violência e
educação;
3.2. Construção de metodologias de pesquisa;
3.3. Realização de pesquisa de campo em territórios de atuação do CDVHS;
3.4. Aplicação de questionários, realização de entrevistas, escritas de textos,
diários de campo e relatórios.
3.5. Participar de reuniões e encontros de articulação institucional;

3.6. Desenvolvimento de oficinas pedagógicas com estudantes de ensino
médio.
3- DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas via internet, através de formulário eletrônico
entre os dias 15 a 22 de outubro de 2021, apresentando os seguintes
documentos:
• Currículo (máximo 02 laudas);
• Histórico acadêmico;
• Cópias de RG e CPF
• Exposição de Motivos (máximo duas laudas, apresentando texto dissertativo
sobre o tema “ Impactos da violência na educação pública” .
•Ficha
de
Inscrição
(acesso
https://forms.gle/o1QTHk5JnohWomVX8
)

através

do

link:

4- DA REMUNERAÇÃO
O/a estagiário/a receberá bolsa mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais) com carga horária de 20 horas semanais no período de 10 meses.
5- DO PROCESSO
O processo, constante desta convocação, será composto por:
1) Primeira fase: análise da documentação enviada;
2) Segunda fase: entrevista (via Google Meet );
Todas as fases seletivas são de responsabilidade do Centro de Defesa da Vida
Herbert de Souza – CDVHS
Segue o cronograma do processo seletivo:
Fase
Divulgação do Edital
dos/as candidatos/as

Data
e

Inscrição 15 a 22 de outubro de 2021

Divulgação do resultado
selecionados/as na 1ª fase

dos/as 25 de outubro de 2021

Realização de entrevistas

26 de outubro de 2021

Divulgação do resultado final
Inicio do estágio na organização

29 de outubro de 2021
1º. de novembro de 2021

6- DA POLÍTICA DE DIVERSIDADE
O Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza incentiva a candidaturas de
pessoas negras, mulheres, LGBT e pessoas com deficiência. Candidaturas
neste perfil terão prioridade, considerando os requisitos dispostos acima.
7- DO RESULTADO
A convocação e divulgação de todas as etapas serão realizadas através do
sítio eletrônico.
8- DA CONDIÇÃO PARA ASSUMIR AS BOLSAS
7.1. O/A participante selecionado para assumir a bolsa deverá atender às
seguintes exigências:
a) Ter sido aprovado nesta seleção na forma estabelecida neste Edital;
b) Gozar dos direitos políticos;
c)Estar quite com as obrigações eleitorais;
d)Possuir os requisitos de formação acadêmica (perfil, formação e requisitos)
referente ao perfil que o/a participante concorreu,
e) Ter idade mínima de 18 anos;
f) Apresentar RG, CPF no ato da contratação;
g) Comprovante de matrícula da respectiva Unidade de Ensino.
h) Ter conhecimentos de informática básica no manuseio de editores de texto,
planilhas, navegação na internet, uso de e-mail e aplicativos de apresentação.
9- INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Local de estágio: Sede do CDVHS no território do Grande Bom Jardim
Dias e Horários: Dias a combinar entre segunda a sexta, horário
preferencialmente no período da tarde.
Telefone e horário para contato: (85) 3497-2162 ( 13h30 às 19h)
Dúvidas referentes ao presente edital poderão ser encaminhadas para o
endereço eletrônico: vivereducacao21@gmail.com

Fortaleza, 15 de outubro de 2021

