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 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL 

A  ASSESOAR  –  Associação  de  Estudos,  Orientação  e  Assistência  Rural,  CNPJ
77.816.825/00103, com sede na Avenida General Osório, 500, bairro Cango, telefone (46)3524-
2488, na cidade de Francisco Beltrão – PR, está analisando currículuns para contratação de
um Profissional para compor sua equipe, sendo da área de Ciências Humanas e Sociais, com
recursos oriundos do Projeto nº 2014.350 – Projeto Quadrienal 2015-2018. 
1 – Envio de Currículum:

Os/as interessados/as deverão encaminhar ou enviar o currículum, juntamente com a
descrição  (objetiva,  sucinta)  à  pergunta  abaixo,  constando  telefone,  e-mail  e  endereço
residencial  para  contato,  no  período  de  05  de  Julho  a  20  de  julho  de  2017,  via  e-mail
assesoar@assesoar.org.br,  ou  entregue diretamente  na sede da entidade,  de  segunda à
sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas, no endereço acima. 

1.1. Descreva sua motivação para trabalhar na ASSESOAR e sua afinidade com a proposta da
entidade? 
2- Regime e Jornada de Trabalho:
2.1– A função será preenchida sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com
carga horária de 40 horas semanais, com disponibilidade para viagens e com carteira nacional
de habilitação categoria B. 
2.2 – A contratação será imediata após a conclusão do processo de seleção e entregue da
documentação necessária.
2.3 – Remuneração – a combinar

3 – Perfil dos Candidatos (as):
3.2 - Educação Popular: 
3.1.1 – Graduação na área de Ciências Humanas e Sociais;
3.1.2 – Experiência  na área da Educação Popular; 
3.1.3 – Experiência em trabalhos com movimentos sociais (urbanos e rurais);
3.1.4 – Experiência de trabalho com juventude.

4 – Processo seletivo:
4.1. 1ª Etapa - Pré-seleção a partir da análise do currículum e descrição do ítem 1.1.
4.2. 2ª Etapa - Aos pré-selecionados  prova escrita e entrevista entre os dias 01 e 04 de Agosto
de 2017.
4.3. O resultado de ambas as etapas será comunicado por e-mail ou telefone.

5 – Contratação: a contratação será a partir do final do processo seletivo, mediante.
5.1. Apresentação de documentação solicitada.
5.2. Estar apto(a) no exame médico admissional a ser realizado.
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