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Processo Seletivo Externo 

Instituto IPÊS 
Edital nº 01/2021  

 
O Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia Solidária – IPÊS, 

organização não governamental, sem fins lucrativos, torna público a abertura de Processo 
Seletivo Externo de contratação de pessoal conforme as condições, critérios e prazos fixados 
neste Edital. 

O presente Edital tem a finalidade de recrutar e selecionar profissionais para atuar na Equipe 
de Serviço de Acolhimento em República para pessoas LGBTQI+ em situação de vulnerabilidade 
social e rompimento de vínculos, firmado por meio do Termo de Fomento (MROSC) N.º 8/2020 
e Termo de Fomento nrº 03/2020, 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, Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006 - Norma 
Operacional de Recursos Humanos - NOB/RH, e suas alterações, na Resolução CNAS n° 17, de 20 
de junho de 2011 e da PORTARIA Nº 91, DE 30 DEZEMBRO DE 2020, com a finalidade de 
provimento de vagas conforme Plano de Trabalho. 

 

Este Processo Seletivo é destinado às pessoas que desejam ingressar, já fez ou faça parte do 
banco de talentos do Instituto IPÊS por meio do site: https://institutoipes.org.br/trabalhe-
conosco/. E será realizado sob a responsabilidade da Comissão Examinadora de Processo 
Seletivo, conforme normas estabelecidas neste edital.  

1. JUSTIFICATIVA: 

A proposta está baseada no serviço de acolhimento em república, serviço que oferecerá 
proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de 
abandono, situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos 
ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autos sustentação do público 
LGBTQI+. 

O atendimento apoiará a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a 
integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. O 
serviço será desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual 
autonomia e independência de seus moradores; com equipe técnica de referência para 
contribuir com a gestão coletiva da moradia (administração financeira e funcionamento) e para 
acompanhamento psicossocial dos usuários e encaminhamento para outros serviços, programas 
e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas. 

A organização dos moradores da república ocorrerá de forma participativa entre estes e a 
equipe técnica, de modo que, na composição dos grupos, seja respeitado as afinidades e vínculos 
previamente construídos. Assim como nos demais equipamentos da rede socioassistencial, as 
edificações utilizadas no serviço de república deverão respeitar as normas de acessibilidade, de 
maneira a possibilitar a inclusão de pessoas com deficiência. 

Será realizado de acordo com a demanda local e necessidades do público LGBTQI+, 
desenvolvendo os serviços de acolhimento em república para os diferentes gêneros, os quais 
devem ser adaptados às demandas e necessidades específicas do público a que se destina. 
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Possuirá tempo de permanência limitado conforme plano de acompanhamento, podendo 
ser reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o 
profissional de referência do Instituto IPÊS, com as qualificações e inserções profissionais 
baseado na construção de seu projeto de vida. 

As unidades de repúblicas serão organizadas em unidades conforme gêneros, garantindo-
se, na rede, o atendimento a ambos os sexos, conforme demanda local e necessidade do usuário, 
devendo ser dada a devida atenção à perspectiva de gênero no planejamento político-
pedagógico do serviço. 

O Instituto IPÊS receberá encaminhamentos para acolhimento, através das Unidades que 
compõem a estrutura organizacional da Subsecretaria de Assistência Social - SUBSAS (Unidades 
de Acolhimento – UAC’s), encaminhamentos de agentes institucionais do Serviço Especializado 
em Abordagem Social, encaminhamentos do CREAS, demais serviços socioassistenciais e/ou de 
outras políticas públicas e demanda espontânea. 
 

2 - DA DIVULGAÇÃO:  
A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através do site: 
www.institutoipes.org.br. 
 

3 - DAS VAGAS  
Os cargos ocupacionais, código de opção, pré-requisitos, salário e atribuições são os 
estabelecidos a seguir: 
 Coordenador - Código 01 
 Assistente Social - Código 02 
 Psicólogo - Código 03 
 

Código: IPÊS 01 
Cargo: Coordenador. 
N° de vagas: 01 (um). 
Salário Bruto: R$ 3.000,00 (três mil reais), ajuda de custo de Alimentação Pecúnia de até R$ 
400,00 (quatrocentos reais) e auxilio transporte de até R$ 11,00 (onze reais) por dia. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima para a vaga: Certificado de curso superior na área de ciências humanas ou 
sociais, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Jornada de Trabalho: 40h semanais. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho. 
 Dos pré-requisitos para ocupação da vaga de emprego: Ensino superior em área compatível e 
correlatas com o cargo, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. Desejável: experiência em atendimento ao público LGBTQI+; ser 
público LGBTQI+; experiência em ações de mobilização comunitária e/ ou institucional; 
participação em cursos de formação ou capacitação na temática dos direitos humanos e/ou 
direitos LGBTQI+; experiência prévia na coordenação de projetos sociais e serviços voltados para 
população em situação de vulnerabilidade social e na política de Assistência Social; 
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Experiência comprovada em CTPS, declaração, ou outro tipo de documento em:  
 Participação ou execução em alguma atividade/serviço voltados para população em situação 
de vulnerabilidade social e na política de Assistência Social; 
 
Conhecimentos Informática: Pacotes (BR Office, Windows, Word, Excel, Power Point, Internet e 
outros). 
Das principais atribuições:  
 Coordenar os processos de gestão administrativos e financeiros;  
 Coordenar as atividades realizadas nas Repúblicas;  
 Planejar e acompanhar os processos de gestão;  
 Planejar e acompanhar os processos de logística necessários;  
 Coordenar os processos de compras;  
 Coordenar os processos de controles de insumos e materiais necessários;  
 Planejar avaliar as ações desenvolvidas junto ao coordenador técnico;  
 Articular com outras unidades da SEDES demais órgãos da Rede Socioassistencial e do Sistema 
de Garantia de Direitos, no sentido de promover ações em rede e participar de capacitações e 
formações continuadas promovidas pela SEDES e participar dos processos formativos 
promovidos pelo Instituto IPÊS;  
 Realizar gestão dos processos internos juntos a equipe e a coordenação geral;  
 Coordenar todas as equipes multidisciplinares;  
 Coordenar os contratados;  
 Realizar aconselhamento específico sobre assuntos que tenham relevância na área dos 
acolhidos e das equipes;  
 Promover e fomentar os trabalhos das equipes;  
 Realizar trabalho em equipe; construir intervenções, discutir, orientar e coordenar as 
atividades dos coordenadores do psicossocial e dar feedback para a equipe. 
 

Código: IPÊS 02 
Cargo: Assistente Social - Código 02. 
N° de vagas: 01 (um). 
Salário Bruto: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), ajuda de custo de Alimentação Pecúnia de 
até R$ 400,00 (quatrocentos reais) e auxilio transporte de até R$ 11,00 (onze reais) por dia. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima para a vaga: Graduação em Serviço Social com registro no respectivo 
Conselho e diploma de nível superior emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 
Jornada de Trabalho: 30h semanais. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho. 
 Dos pré-requisitos para ocupação da vaga de emprego: Ensino Superior completo, devidamente 
registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS). Desejável: experiência em atendimento 
ao público LGBTQI+; ser público LGBTQI+; experiência em ações de mobilização comunitária e/ 
ou institucional; desenvolvimento de capacitações palestras, cursos, oficinas, conferências, 
congressos e mini cursos relacionados a populações em situação de vulnerabilidade social ou 
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temática dos direitos humanos e / ou LGBTQI+; participação em cursos de formação ou 
capacitação na temática dos direitos humanos e/ou direitos LGBTQI+; experiência prévia na 
coordenação de projetos sociais e serviços voltados para população em situação de 
vulnerabilidade social e na política de Assistência Social; 
 
Experiência comprovada em CTPS, declaração, ou outro tipo de documento em:  
 Política de Assistência Social,  
 Atendimento especializado, direitos sociais, trabalho intra e intersetorial e trabalho em 
equipe interdisciplinar; 
Conhecimentos Informática: Pacotes (BR Office, Windows, Word, Excel, Power Point, Internet e outros). 
 

Das principais atribuições:  
 Realizar atendimento inicial dos usuários (as);  
 Acessar história de vida dos usuários (as);  
 Realizar estudo diagnóstico pós acolhimento;  
 Construir o plano individual de atendimento – PIA e POC do usuário (a) junto com a psicóloga, 
junto deste; realizar visita familiar, quando possível; possibilitar a inserção dos acolhidos a 
programas de transferência de renda; garantir a participação dos usuários (as) em projetos, 
programas e benefícios da Assistência Social; articular a participação dos usuários (as)  em 
projetos habitacionais; realizar orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; 
 Acompanhar e monitorar os encaminhamentos realizados; elaborar relatórios e prontuários; 
mobilizar para o exercício da cidadania; fazer atendimentos individuais e em grupo;  
 Realizar outras atividades correlatas à função de acordo com as determinações do 
coordenador e participar de capacitações e formações continuadas promovidas pela SEDES/GDF 
e participar dos processos formativos promovidos pelo Instituto IPÊS. 
 
Código: IPÊS 03 
Cargo: Psicólogo - Código 03 
N° de vagas: 01 (um). 
Salário Bruto: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), ajuda de custo de Alimentação Pecúnia de 
até R$ 400,00 (quatrocentos reais) e auxilio transporte de até R$ 11,00 (onze reais) por dia. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima para a vaga: Graduação em Psicologia com registro no respectivo 
Conselho, e diploma de nível superior emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 
Jornada de Trabalho: 30h semanais. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho. 
 Dos pré-requisitos para ocupação da vaga de emprego: Ensino Superior completo, devidamente 
registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP). Desejável: experiência em atendimento ao 
público LGBTQI+; ser público LGBTQI+; experiência em ações de mobilização comunitária e/ ou 
institucional; desenvolvimento de capacitações palestras, cursos, oficinas, conferências, 
congressos e mini cursos relacionados a populações em situação de vulnerabilidade social ou 
temática dos direitos humanos e / ou LGBTQI+; participação em cursos de formação ou 
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capacitação na temática dos direitos humanos e/ou direitos LGBTQI+; experiência prévia na 
coordenação de projetos sociais e serviços voltados para população em situação de 
vulnerabilidade social e na política de Assistência Social; 
 
  

Experiência comprovada em CTPS, declaração, ou outro tipo de documento em:  
 Política de Assistência Social,  
 Atendimento especializado, direitos sociais, trabalho intra e intersetorial e trabalho em 
equipe interdisciplinar; 
Conhecimentos Informática: Pacotes (BR Office, Windows, Word, Excel, Power Point, Internet e 
outros). 
 

Das principais atribuições:  
 Realizar atendimento inicial dos usuários (as);  
 Realizar estudo diagnóstico pós acolhimento;  
 Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA e POC dos usuários (as), junto deste;  
 Aplicar testes psicológicos quando necessário; 
 Possibilitar o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estimular ao convívio 
grupal e social;  
 Realizar orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; acompanhar e 
monitorar os encaminhamentos realizados; elaborar relatórios e prontuários; mobilizar para o 
exercício da cidadania; atendimentos individuais e em grupo; realizar outras atividades correlatas 
à função de acordo com as determinações do coordenador e participar de capacitações e 
formações continuadas promovidas pela SEDES/GDF e participar dos processos formativos 
promovidos pelo Instituto IPÊS. 

 
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS:  
 Formação conforme detalhamento de cada cargo a qual irá concorrer;  
 Possuir conhecimentos em informática (Pacote Office) comprovada;  
 Domínio da Língua Portuguesa (ortografia e gramática);  
 Esta etapa terá caráter eliminatório e não poderá existir nenhum tipo de pendência, caso 
exista, o candidato estará eliminado do Processo Seletivo.  
 
5 - DO CONTRATO DE TRABALHO  
5.1. O contrato de trabalho será assegurado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e conforme acordo coletivo registrado no MTE sob o nrº DF 000294/2019. 
5.2. Condições de trabalho: Conforme cada cargo pretendido e disponibilidade para trabalhar 
aos finais de semana, feriados e/ou conforme escala de trabalho quando necessário para o bom 
andamento dos serviços.  
5.3. O recolhimento dos encargos sociais e outras vantagens são assegurados nos termos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  
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6 - DA INSCRIÇÃO  
6.1. Só será permitida a participação dos candidatos após seu cadastramento através do 
endereço eletrônico https://institutoipes.org.br/trabalhe-conosco/, com o título, Assunto e 
Código do CARGO QUE PRETENTE CONCORRER; 
a) O preenchimento e envio da FICHA DE INSCRIÇÃO esta disponível para download no link, 

https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/ e no ANEXO II do presente 

Edital; 

b) Envio do CURRÍCULO do candidato(a) com os devidos COMPROVANTES EM ATENDIMENTO 

AOS CRITÉRIOS exigidos no pré-requisitos desejáveis e experiência comprovada, conforme 

descrito no cargo, juntamente com a ficha de inscrição;  

c) Elaboração e envio de MEMORIAL DESCRITIVO E MOTIVACIONAL (máximo de 02 páginas, 

espaço 1,5, Fonte Arial ou Times New Roman 12) explicitando a trajetória profissional, a 

motivação e os compromissos do candidato para com o Serviço de Acolhimento em República 

para pessoas LGBTQI+ em situação de vulnerabilidade social e rompimento de vínculos, 

disponível para download no link, https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-

seletivos/ e no ANEXO III do presente Edital; 

d) Todos os documentos após seu cadastro conforme o item 6.1 deste edital, deverão ser 

enviados via email para gestaodepessoasipes@gmail.com; constando no Assunto: Processo 

Seletivo – Edital – 01/2021 com o nome do Candidato. 

e) Os candidatos que deixarem de enviar toda documentação solicitada, será automaticamente 

eliminado do processo seletivo. 
 

7. DAS ETAPAS E PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO  

A seleção será realizada em duas etapas:  

a) Etapa 1 – Análise Documental e Pré-Seleção: Será feita pela equipe da Gestão de Pessoas da 

Instituição, a qual fará a análise dos Currículos e da documentação enviada, além da análise das 

Fichas de Inscrição, dos comprovantes e dos Memoriais descritivos e motivacionais.   

b) A divulgação da lista dos pré-selecionados será realizada na página do Instituto 

https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/ com dia e horário marcado 

para entrevista presencial dos candidatos aprovados na primeira etapa. 

c) Etapa 2 - Entrevista e Seleção ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA: A equipe da Gestão de 

Pessoas fará a entrevista com o candidato aprovado, podendo ser avaliado pela Diretoria do 

Instituto IPÊS em entrevistas individuais com cada candidato pré-selecionado, o qual será 

realizada em Brasília/DF ou via skipe, nos locais, dias e horários publicados na página do Instituto 

https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/; 

d) Será aplicado ao candidato um teste psicológico o qual será realizado por um profissional da 

área; 

e) Será também aplicado ao candidato convocado uma prova discursiva que valerá 30,00 pontos 

consistir. A prova consistirá na construção de uma redação, de texto dissertativo, de até 30 

https://institutoipes.org.br/trabalhe-conosco/
https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/
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https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/
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linhas, de acordo com o tema proposto, que será selecionado pela área de Gestão de Pessoas e 

divulgado no momento de sua apresentação. 

f) A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema) a capacidade de expressão na 

modalidade escrita; 

g) A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação de 

conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.  
 

QUADRO DE PONTUAÇÃO 

Etapa 1 - Análise Documental e Pré-Seleção 40 PONTOS 

Etapa 2 – Entrevista e Seleção 30 PONTOS 

Teste Psicológico e Prova Discursiva 30 PONTO 

TOTAL PONTUAÇÃO 100 PONTOS 

O candidato que não obtiver pontuação maior que 50 pontos não dará continuidade ao 

processo seletivo. 

Observação 1: a não participação do candidato/a pré-selecionado na entrevista, no local, dia e 

horário estabelecido, ocasionará a desclassificação automática do processo seletivo. 

Observação 2: as despesas com deslocamento, alimentação e outros custos necessários para 

realização da entrevista e entrega de documentação será única exclusivamente de 

responsabilidade de cada candidato/a.  

Observação 3: Os cargos descriminados neste edital terão seu preenchimento de acordo com a 

necessidade do serviço. Os candidatos aprovados fora da quantidade mínima prevista ficarão no 

banco de talentos do Instituto IPÊS como CADASTRO RESERVA para possível contratação futura, 

de acordo com a ordem de classificação publicada, o que não dará em hipótese alguma o direito 

de sua contratação imediata.    

 
8. DA CONVOCAÇÃO: 

8.1. Serão convocados todos os candidatos habilitados e aprovados na Etapa 1 - Análise 

Documental e Pré-Seleção, e que tenham atendido todas as exigências previstas neste edital, 

sendo divulgado no site (https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/). 
 

 

9.  RESULTADO FINAL: 

9.1. O resultado final contendo os nomes dos aprovados será divulgado no site conforme item 

8.1 deste edital, podendo ainda ser consultado junto a Gestão de Pessoas através do Telefone 

(61)-3034-3668 ramal 05.  
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10.  RECURSOS: 

10.1. Eventuais recursos contra decisão proferida neste Edital deverão ser interpostos no prazo 

de 03 (três) dias úteis a contar do Resultado Final na sede Administrativa do Instituto Sócio 

Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia Solidária – IPÊS, situada SDS Bloco P 

Loja 01 – Terraço – Edifício Venâncio III – Asa Sul – Brasília-DF, das 09h00min às 11h45min e das 

14h01min às 17h00min, sob pena de preclusão, deverá necessariamente ser entregues e 

protocolados vias originais e devidamente assinadas. 

10.2.2 Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações de 

documentação entregue, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 

10.2.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por candidato não classificado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

10.2.4. Interposto o recurso, dele será dada ciência aos candidatos concorrentes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

10.2.5. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria; 

10.2.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, 

aos interessados, mediante publicação da decisão no site cujo link é 

(https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/). 

10.2.7. Realizada a análise das razões e contrarrazões de recurso, a Gestão de Pessoas do 

instituto poderá reconsiderar sua decisão ou, no caso de manutenção da decisão encaminhar o 

recurso para a Autoridade Superior, devidamente informado para decisão final.  
 

11. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E EXAMES MÉDICOS – ELIMINATÓRIO. 

11.1. Os aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas serão convocados, 

gradualmente e por demanda, para a comprovação dos requisitos e a realização dos exames pré-

admissionais, por telefone, ou outro meio de contato apresentado pelo candidato. Caso não 

tenha pessoa para receber o telefonema, a Gestão de Pessoas do Ipês fará três tentativas em 

horários alternados. Após este procedimento, não conseguindo contato, e não havendo o 

comparecimento, o candidato será excluído definitivamente do cadastro de aprovados do 

processo seletivo. O telefonema será remetido para o número informado pelo candidato no 

formulário de inscrição.  

11.2. Os candidatos serão convocados para a apresentação dos documentos comprobatórios dos 

requisitos e realização dos exames médicos. Àqueles que não comprovarem as informações 

prestadas no ato da inscrição serão eliminados definitivamente do processo seletivo.  

11.3. Nessa etapa, os candidatos apresentarão obrigatoriamente todos os documentos constante 

no ANEXO I deste edital. 

11.4. No caso de pessoas com deficiência declaradas no ato da inscrição, deverá ainda conter 

além dos documentos necessários o Laudo Médico original atestando a espécie e o grau ou nível 

https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/
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da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. Esse laudo será retido e ficará 

anexado ao processo do pré- admissional no serviço médico, para possíveis auditorias.  
 

12. ASSINATURA DO CONTRATO DE TRABALHO 

12.1. Os candidatos aprovados em todas as etapas dentro do quantitativo de vagas serão 

convocados para assinatura do contrato de trabalho de acordo com seu respectivo cargo e 

salário.  

12.2. No ato da assinatura do contrato de trabalho o candidato deverá ter sido aprovado em 

todas as etapas desta seleção e não deverá der deixado de entregar nenhum documento a ele 

solicitado;  

12.2.1. A contratação será realizada por meio de assinatura pelo candidato e pelo Instituto;  

12.2.2. Quando convocado para a assinatura do contrato, caso haja impedimento para o 

comparecimento na data indicada na convocação, o candidato, terá o prazo de até 02 (dois) dias 

corridos, a contar da data estabelecida para seu comparecimento, para apresentar justificativa 

de sua ausência e entregar a documentação necessária à continuidade do processo de 

contratação, sendo eliminado do Processo Seletivo caso não compareça nesse prazo. 
  

13. MOTIVOS PARA A EXTINÇÃO DO CONTRATO. 

13.1. Os admitidos no processo seletivo e já contratados conforme as normas da Lei Trabalhista 

(CLT) terão seus contratos extintos pelos seguintes motivos: a) término da vigência do contrato; 

b) desempenho insuficiente ou inadaptação do serviço; c) falta disciplinar grave e outros motivos 

enquadrados no (art. 482 da CLT). 
 

14. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Descrição Data Início Data Final 

1. Período de Inscrição dos candidatos/as.  20.01.2021 27.01.2021 

2. Etapa 1 - Análise Documental e Pré-Seleção. 28.01.2021 30.01.2021 

3. Convocação para Etapa 2 – Entrevista e Seleção 01.02.2021 04.02.2021 

4. Divulgação do Resultado Final e Cadastro Reserva 05.02.2021 

5. Interposição de Recurso 05.02.2021 09.02.2021 

6. Convocação para entrega da Documentação para 

Admissão caso não haja interposição de recurso e o 

mesmo seja considerado tempestivo 

10 e 11.02.2021 

 

Observação: Os candidatos classificados como CADASTRO RESERVA serão convocados apenas 
caso seja identificado pelo Instituto a sua real necessidade.  
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Sendo necessário, seguirá a ordem de classificação e assim sucessivamente até preenchimento 
dos cargos. 
 

15 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  
 

18.1. O Processo Seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação deste 
edital, podendo ser prorrogável uma vez, por igual período.  
 

18.2. A convocação do candidato para o preenchimento da vaga prevista, somente será feita 
uma vez por candidato. Havendo a recusa pela vaga oferecida, o candidato será desclassificado 
do Processo Seletivo, sendo convocado o próximo candidato aprovado em ordem de 
classificação. 
 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1. A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminarão os candidatos do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes de sua participação.  
16.2. É condição para participação no Processo Seletivo e promoção no cargo todo os candidatos 
atenderem as condições impostas no item 3 deste edital. 
16.3. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e na 
aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas. 
16.4. A participação nesse processo não obriga o INSTITUTO a contratar o candidato, e nem terá 
obrigação futura de seleciona-lo para os cargos ora pretendido. 
16.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da 
convocação dos candidatos para o evento correspondente, circunstância que será mencionada 
em Edital ou aviso a ser publicado na sede do Instituto, e no site cujo link é 
(https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/). 
16.6. Para dirimir quaisquer dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Gestão de 
Pessoas do Instituto pelo fone (61) 3034-3668 ramal 05, durante o período das 8h às 12h e 14h 
às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, ou ainda pelo e-mail: gestaodepessoasipes@gmail.com.  
 
 

 

Instituto de Projetos de Economia Solidária 
  

 
 
 
 
 

________________________ 
João Leandro Neto  
Diretor Presidente 

https://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/processos-seletivos/
mailto:gestaodepessoasipes@gmail.com
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ANEXO I 

 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

01 Carteira de trabalho e Previdência Social.  
01 fotos 3x4.  
Cópia legível do CPF.  
Cópia legível da Carteira de identidade.  
Cópia legível do cartão PIS/PASEP.  
Cópia legível do certificado de Reservista.  
Cópia legível do comprovante de residência atualizado, contendo o CEP.  
Dados da conta corrente para recebimento de salário (Banco, Agência, nº conta bancária).  
Cópia legível da Certidão de Casamento se for o caso.  
Cópia legível da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos.  
Cópia legível do Diploma de conclusão de nível superior.  
Cópia legível dos Certificados de cursos realizados e declarados no Curriculum Vitae 
Cópia do Cartão do DFTRANS, (caso possua). 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS DO CANDIDATO (A): 

 

NOME SOCIAL  

NOME:  

GÊNERO: Masculino (    ) Feminino (    ) 

SEXO (      ) HOMEM (     ) MULHER 

ENDEREÇO:  

CIDADE:  ESTADO: 

TEL 1:  

TEL 2:  

E-MAIL:  

RG:  ÓRGÃO EMISSOR:  

CPF:  

Portador de 

Necessidades 

Especiais 

(     ) SIM                                       (    ) NÃO 

Se sim qual: 

Cargo Pretendido:  

Código do Cargo:  

 

 
Brasília-DF,____/______________/__________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome/Assinatura 
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ANEXO III 

MEMORIAL DESCRITIVO E MOTIVACIONAL  

(Os candidatos deverão fazer um breve relato sobre sua trajetória de vida e sua motivação para 

preenchimento da vaga) 
 

 


