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REPUBLICAÇÃO  

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS  

PARA CONTRATAÇÃO 

 

 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 11/2017 – Republicação  

Processo Seletivo de Contratação de Pessoal Externo 

 
O Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia 

Solidária IPÊS, organização não governamental, sem fins lucrativos, fundado dia 04 de maio de 
2003 na Região Administrativa de São Sebastião, Brasília/DF, torna público para conhecimento 
de todos os classificados no resultado final do Processo Seletivo Externo de contratação de 
pessoal conforme as condições, critérios e prazos fixados no Edital 11/2017 – 
Republicação e seus avisos/comunicados,  com  a finalidade  de  recrutar  e  selecionar 
profissionais externos para atuar nas Equipes Especializadas em Abordagem Social, 
firmado por meio do Termo de Colaboração 04/2017 e nos termos da Lei 13.019, de 31 de 
julho de 2014, do Decreto Federal Nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007 e dos arts 37 e 40, do 
DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016, com a finalidade de provimento 
de vagas existentes conforme Edital de chamamento público 04/2016 – Serviço Especializado 
em Abordagem Social (SEAS), para entrega da documentação para contratação de 
acordo com a relação de documentos, prazos e condições abaixo fixado: 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PELOS 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

 
1) 02 (duas) fotos 3x4 (recente) 

2) Atestado Admissional – (Irá ser custeado e agendando pelo Instituto). 

3) RG (cópia) 

4) Cartão CPF (cópia) 

5) Cartão PIS (cópia) 

6) Carteira profissional de trabalho 

7) Comprovante de residência com CEP (cópia) 

8) Certidão de nascimento filhos menores de 14 anos (cópias) 

9) Certidão de casamento - somente para quem mudou de nome (cópia) 

10) Carteira de motorista - somente para motorista ou motoqueiro 

11) Cartão do DFTRANS – caso seja primeira via o Instituto irá cadastrar, aos 
candidatos que já tiveram uma via, trazer o referido cartão do DFTRANS. 

12) Cartão conta bancaria - para cadastrar no sistema, aos que não possui 
conta bancário o Instituto irá abrir conta salário. 
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A carga horária para execução dos serviços após contratado será de 08h00as 

18h00, das 10h00 às 20h00 e de escala com horários de 12h00 por 36h00, quando 

necessário, e de acordo com cada região a mesma será modificada. Todos os 

candidatos contratados irão participar de uma capacitação inicial com carga horária de 

60 horas, no horário de 8h00 as 18h00. 

 

Informamos que o prazo para entrega dos devidos documentos será do período 

de 23 de Abril de 2018 a 27 de Abril de 2018, das 09h00minh às 11h50minh e das 

14h00minh às 17h30minh, no departamento de Gestão de Pessoas, situado na sede do 

instituto endereço: SDS Bloco “M” Subsolo – Sala 09 – Edifício Venâncio Junior – Asa Sul. 

 

Informamos também a todos os candidatos que deixarem de entregar 

algum tipo de documento acima destacados, nos prazos fixados neste aviso 

obrigatório será automaticamente desabilitado e não contratado pelo instituto. 
 


