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Processo Seletivo Externo 
Edital nº 11/2017 

Republicação 
 

Termo de Colaboração 04/2017 – INSTITUTO IPES e SEDESTMIDH/GDF  

 

   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 a abertura de Processo Seletivo Externo de 
contratação de pessoal conforme as condições, critérios e prazos fixados no presente Edital. 
   O presente Edital tem 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). 
 
1 – DO PROCESSO SELETIVO:  
1.1. Este Processo Seletivo externo reger-se-á, em todas as suas etapas e normas constantes neste edital 
e no site: www.institutoipes.org.br. E será realizado sob a responsabilidade da Comissão Examinadora de 
Processo Seletivo, conforme normas e regras aqui estabelecidas.  
1.2. Somente será permitido a inscrição em uma única vaga, à ser declarado pelo (a) candidato (a), 
conforme item 5 deste edital. 
1.3. Só serão avaliados currículos no modelo padrão disponibilizado pelo Instituto IPÊS, de acordo com 
a vaga que deseja concorrer, vale resaltar que o currículo padrão para a vaga de facilitador é diferente 
dos demais. 
 
2 - DA DIVULGAÇÃO:  
2.1. A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo Externo dar-se-á através do site: 
www.institutoipes.org.br e através do email processoseletivoabordagemipes@gmail.com, quando 
necessário. 
 
3 - DAS VAGAS  
Os cargos ocupacionais, código de opção, pré-requisitos, salário e atribuições são os estabelecidos a 
seguir: 
 Orientador/Educador - Coordenador de equipe – Código 01 
 Orientador/Educador Apoio de Equipe – Código 02 
 Facilitador – Código 03 
 Motorista – Código 04 
 Psicólogo – Código 05 
 Assistente Social – Código 06 
 
Código: IPÊS Externo 01 - Orientador/Educador - Coordenador de equipe 
Cargo: Orientador/Educador - Coordenador de equipe  
N° de vagas: 18 (dezoito).  

http://www.institutoipes.org.br/
http://www.institutoipes.org.br/
mailto:processoseletivoabordagemipes@gmail.com
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Salário Bruto: R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), ajuda de custo por dia trabalhado de 
Alimentação Pecúnia de R$ 15,00 (quinze reais) o dia e auxilio transporte de R$ 8,00 (oito reais) o dia. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima e capacitação para a vaga: Ensino Médio Completo e curso de informática. 
Jornada de Trabalho: 40h semanais, com escalas de trabalho e horários de 12 x 36 quando necessário. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho. 
 
Dos pré-requisitos desejáveis para ocupação da vaga de emprego: Ensino médio completo, devidamente 
registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 
Experiência comprovada em CTPS ou declaração com CNPJ da empresa em:  
 Política de Assistência Social, atendimento especializado, direitos sociais, trabalho intra e intersetorial 
e trabalho em equipe interdisciplinar. 
 Trabalho com pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 
 Trabalho em ações de mobilização e sensibilização de população em situação de rua, com pessoas em 
situação de rua. 
 Conhecimentos comprovado com certificado em curso de: Informática (BR Office, Windows, Word, 
Excel, Power Point e Internet).  
 
Das principais atribuições:  
 Realizar atividades de abordagem social e busca ativa com crianças, adolescentes, adultos, famílias e 
pessoas idosas e deficientes que apoiem no processo de saída das ruas; 
 Coordenar a equipe abordagem social; 
 Elaborar e sistematização de relatórios; 
 Articular e planejar as ações; 
 Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização. 
 Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
 Coordenar a identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 
privacidade das informações; 
 Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, 
ou, na comunidade; 
 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 
 Elaborar e distribuir os materiais de divulgação das ações; 
 Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; 
 Realizar elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe 
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de 
Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
 Realizar orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, 
benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao 
trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 
 Realizar acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; 
 Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 
 Realizar atividades conforme plano de trabalho individual. 
 
Código: IPÊS Externo 02 - Orientador/Educador Apoio de Equipe 
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Cargo: Orientador/Educador Apoio de Equipe 
N° de vagas: 17 (dezessete). 
Salário Bruto: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), ajuda de custo por dia trabalhado de 
Alimentação Pecúnia de R$ 15,00 (quinze reais) o dia e auxilio transporte de R$ 8,00 (oito reais) o dia. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima e capacitação para a vaga: Ensino Médio Completo ou cursando o 3º ano do ensino 
médio, com comprovante expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. E 
curso de informática. 
 
Jornada de Trabalho: 40h semanais, com escalas de trabalho e horários de 12 x 36 quando necessário. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho. 
 
Experiência comprovada em CTPS ou declaração com CNPJ da empresa em:  
 Política de Assistência Social, atendimento especializado, direitos sociais, trabalho intra e intersetorial 
e trabalho em equipe interdisciplinar. 
  Com o trabalho de pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 
Em ações de mobilização e sensibilização de população em situação de rua com pessoas em situação de 
rua. 
 Conhecimentos comprovado com certificado em curso de: Informática (BR Office, Windows, Word, 
Excel, Power Point e Internet).  
 
Das principais atribuições:  
 Apoiar nas atividades de abordagem social e busca ativa com crianças, adolescentes, adultos, famílias 
e pessoas idosas e deficientes que apoiem no processo de saída das ruas; 
 Elaborar e sistematizar de relatórios; 
 Apoiar no desenvolvimento das atividades socioeducativas e de convivência e socialização. 
 Apoiar no desenvolvimento das atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re) 
construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários. 
 Apoiar na segurança e participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
 Apoiar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
 Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 
privacidade das informações; 
 Apoiar na organização, facilitação das oficinas e desenvolvimento de atividades individuais e coletivas 
de vivencias nas unidades e, ou, na comunidade; 
 Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 
 Apoiar na organização do processo de mobilização e campanhas Inter setoriais nos territórios de 
vivência; 
 Apoiar na elaboração e distribuição dos materiais de divulgação das ações; 
 Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; 
 Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; 
 Realizar atividades conforme Plano de Trabalho Individual. 
 
Código: IPÊS Externo 03 - Facilitador 
Cargo: Facilitador  
N° de vagas: 40 (quarenta) 
Salário Bruto: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), ajuda de custo por dia trabalhado de 
Alimentação Pecúnia de R$ 15,00 (quinze reais) o dia e auxilio transporte de R$ 8,00 (oito reais) o dia. 
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Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima e capacitação para a vaga: Ensino Fundamental (completo ou incompleto), 
devidamente registrado, com comprovante fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
Jornada de Trabalho: 40h semanais, com escalas de trabalho e horários de 12 x 36 quando necessário. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho. 
* 5 destas vagas serão destinadas para as pessoas em situação de rua que possuem o certificado do 
curso do Projeto Renovação e 5 vagas serão destinadas para pessoas em vulnerabilidade social e 
demais situações consideradas precárias. 
  

Desejável: Informática (BR Office, Windows, Word, Excel, Power Point e Internet). 
Conhecimentos: Pessoa em situação de rua ou com trajetória de rua e vulnerabilidade social. 
 
Experiência comprovada em CTPS ou declaração com CNPJ da empresa ou algum equipamento em:  
 Experiência prévia em situação de rua, preferencialmente no Distrito Federal; 
 Trajetória em situação de rua; 
 História de superação da condição de extrema vulnerabilidade social. 
  Capacidade de mediação da relação entre o público atendido e as políticas públicas, facilitada 
pelo domínio da linguagem e da cultura da rua.  
 Histórico da participação em movimentos sociais e lutas pelos direitos da população em situação 
de rua.  
 

Das principais atribuições:  
 Orientar a equipe sobre estratégias de inserção nos locais com incidência de população em situação de 
rua, garantindo a vinculação da equipe e adequação da linguagem para abordagem; 
 Apoiar os orientadores no desenvolvimento das atividades de abordagem social e busca ativa com 
crianças, adolescentes, adultos, famílias e pessoas idosas que apoiem no processo de saída das ruas; 
 Apoiar na elaboração de relatórios; 
 Apoiar na articulação e planejamento das ações; 
 Realizar atividades conforme plano de trabalho individual. 
 

Código: IPÊS Externo 04 - Motorista 
Cargo: Motorista 
N° de vagas: 23 (vinte e três). 
Salário Bruto: R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), ajuda de custo por dia trabalhado de 
Alimentação Pecúnia de R$ 15,00 (quinze reais) o dia e auxilio transporte de R$ 8,00 (oito reais) o dia. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima para a vaga: Ensino Médio Completo devidamente registrado, com comprovante 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Jornada de Trabalho: 40h semanais, com escalas de trabalho e horários de 12 x 36 quando necessário. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho; 
* Disponibilidade para participar de reuniões, capacitações e encontros em contra turno ao horário de 
expediente. 

Dos pré-requisitos obrigatórios para ocupação da vaga de emprego: Habilitação para condução de 
veículos da categoria D; Curso de transporte de pessoas; Noções de mecânica e eletricidade de 
veículos. 
Conhecimentos Específicos: Território do Distrito Federal. 
Experiência comprovada em CTPS ou declaração com CNPJ da empresa ou atestado demonstrando:  
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 Curso na área de vigilância, brigadista, de primeiros socorros e/ou direção defensiva; 
 Experiência de motorista; 

Das principais atribuições:  
 Dirigir veículos; 
 Garantir a manutenção dos veículos; 
 Conduzir e conservar os veículos da frota, transportando pessoas, cargas, valores, equipamentos e 
materiais diversos aos locais estabelecidos; 
 Atender a legislação de trânsito e normas internas; 
 Realizar atividades conforme Plano de Trabalho Individual. 
 

Código: IPÊS Externo 05 - Psicólogo 
Cargo: Psicólogo 
N° de vagas: 06 (seis). 
Salário Bruto: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), ajuda de custo de Alimentação Pecúnia de R$ 15,00 
(quinze reais) dia trabalhado e auxilio de transporte de R$ 8,00 (oito reais) o dia trabalhado. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima para a vaga: Nível Superior em Psicologia.  
Jornada de Trabalho: 30h semanais. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho; 
* Disponibilidade para participar de reuniões, capacitações e encontros em contra turno ao horário de 
expediente 
Dos pré-requisitos obrigatório para ocupação da vaga de emprego: Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho Regional de Psicologia da 1ª 
Região. 
Desejável: Pós-graduação na área da Psicologia. 
Experiência comprovada em CTPS ou declaração com CNPJ da empresa ou atestado demonstrando:  
 Política de Assistência Social, atendimento especializado, direitos sociais, trabalho intra e intersetorial 
e trabalho em equipe interdisciplinar. 
 Trabalho com pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 
 Trabalho com pessoas em situação de rua. 
Conhecimentos: Informática (BR Office, Windows, Word, Excel, Power Point e Internet). 
Das principais atribuições:  
 Orientação de indivíduos, grupos e instituições; 
 Pesquisa de realidade social; 
 Acompanhamento de indivíduos, grupos e instituições; 
 Elaboração de relatórios e/ou prontuários (Plano de Acompanhamento); 
 Planejamento, suporte e avaliação das ações; 
 Acolhida; escuta; estudo social; 
 Diagnóstico socioeconômico;  
 Realização de visitas domiciliares a familiares e/ou pessoas de referência, sempre que possível, com 
vistas ao resgate ou fortalecimento de vínculos; 
 Informação, comunicação e defesa de direitos 
 Referência e contrarreferência;  
 Orientação e suporte para acesso à documentação pessoal;  
 Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;  
 Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com outros serviços de políticas públicas 
setoriais;  
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 Realizar atividades conforme plano de trabalho individual. 
 
Código: IPÊS Externo 06 - Assistente Social 
Cargo: Assistente Social  
 N° de vagas: 06 (seis). 
Salário Bruto: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), ajuda de custo de Alimentação Pecúnia de R$ 15,00 
(quinze reais) dia trabalhado e auxílio de transporte de R$ 8,00 (oito reais) o dia trabalhado. 
Local de Trabalho: Brasília/DF. 
Escolaridade mínima para a vaga: Nível Superior em Serviço Social.  
Jornada de Trabalho: 30h semanais. 
* Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, feriados e conforme escala de trabalho. 
* Disponibilidade para participar de reuniões, capacitações e encontros em contra turno ao horário de 
expediente 
 Dos pré-requisitos obrigatório para ocupação da vaga de emprego: Diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho Regional de Assistência 
Social da 8ª Região. 
Desejável: Pós-graduação na área de Serviço Social. 
Experiência comprovada em CTPS ou declaração com CNPJ da empresa ou atestado demonstrando:  
 Política de Assistência Social, atendimento especializado, direitos sociais, trabalho intra e intersetorial 
e trabalho em equipe interdisciplinar. 
  Trabalho com pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. 
 Trabalho com pessoas em situação de rua. 
Conhecimentos: Informática (BR Office, Windows, Word, Excel, Power Point e Internet). 
Das principais atribuições:  
 Orientação de indivíduos, grupos e instituições; 
 Pesquisa de realidade social; 
 Acompanhamento de indivíduos, grupos e instituições; 
 Elaboração de relatórios e/ou prontuários (Plano de Acompanhamento) ; 
 Planejamento, suporte e avaliação das ações; 
 Capacidades e possibilidades individuais e coletivas; 
 Acolhida; escuta; estudo social; 
 Diagnóstico socioeconômico;  
 Elaboração de relatórios e/ou prontuários (Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar);  
 Realização de acompanhamento; 
 Realização de visitas domiciliares a familiares e/ou pessoas de referência, sempre que possível, com 
vistas ao resgate ou fortalecimento de vínculos;  
 Informação, comunicação e defesa de direitos;  
 Referência e contrarreferência;  
 Orientação e suporte para acesso à documentação pessoal;  
 Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;  
 Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com outros serviços de políticas públicas 
setoriais;  
 Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;  
 Mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes 
sociais de apoio;  
 Mobilização para o exercício da cidadania;  
 Articulação com órgãos de capacitação e preparação para o trabalho;  
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 Estímulo ao convívio familiar, grupal e social;  
 Participação em reuniões, planejamentos das ações, rotinas de atendimentos, organização de 
encaminhamentos, fluxo de informações, procedimentos e estratégias junto a equipe e coordenadora da 
unidade; 
 Estímulo à participação dos usuários na definição das ações desenvolvidas ao longo do 
acompanhamento;  
 Alimentação de sistema de informação, registro das ações e planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas; 
 Realizar atividades conforme plano de trabalho individual. 
 
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).  
5.2. Condições de trabalho: 40h semanais, com escalas de trabalho e horários de 12 x 36 quando 
necessário ou de acordo com a necessidade dos serviços, exceto para os cargos de Psicólogo e Assistente 
Social.  
5.3. O recolhimento dos encargos sociais e outras vantagens são assegurados nos termos da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).  
 
6 - DA INSCRIÇÃO  
6.1. Só será permitida a participação através do endereço eletrônico: 
processoseletivoabordagemipes@gmail.com, com o título/Assunto: “CARGO QUE PRETENTE 
CONCORRER” (ex. IPÊS Externo 06 - Assistente Social), conforme os seguintes procedimentos constante 
neste edital. 
Serão aceitos para o cargo de FACILITADORES os currículos já preenchidos nos equipamentos pela equipe 
do Instituto IPÊS os quais já estão arquivados em nosso banco de talentos.  

Caso haja interesse em participar do processo seletivo, o candidato deverá: 
a) Preencher e enviar o CURRÍCULO PADRÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E MOTIVACIONAL e FICHA DE 
INSCRIÇÃO - Anexo I do presente Edital, disponível no site, www.institutoipes.org.br. 
b) Não serão avaliados os currículos que estiverem fora do padrão solicitado; 
c) Elaboração do MEMORIAL DESCRITIVO E MOTIVACIONAL (máximo de 02 páginas, espaçamento de 
1,5, Fonte Arial ou Times New Roman 12) explicitando a trajetória profissional, a motivação e os 
compromissos do candidato para com a população em situação de rua e/ ou vulnerabilidade social. 
d) Aos candidatos ao cargo de psicólogo enviar número do CRP e ao cargo de assistente social enviar o 
número do CRESS DF, no campo Dados Pessoais, na parte do CURRICULO PADRÃO. 
e) Detalhamento da documentação conforme solicitada no item 7, análise documental e curricular. 
*Para os candidatos interessados nos cargos de facilitadores que estão preenchendo os currículos nos 
equipamentos com a equipe do Instituto IPÊS, os mesmos elaborarão o memorial descritivo e 
motivacional e a ficha de Inscrição pessoalmente no dia, local e data da prova. 
**A data da prova descrita no item 15 deste edital será confirmada posteriormente a todos os candidatos 
inscritos em cada cargo. 
 

mailto:processoseletivoabordagemipes@gmail.com
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7. DAS ETAPAS E PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO  
7.1. O Processo Seletivo será realizado considerando as seguintes etapas: 

ETAPA 
 

ATIVIDADE  
 

CLASSIFICAÇÃO 

1ª etapa Análise Curricular e Documental  De caráter eliminatório.  

2ª etapa 
Avaliação de Conhecimentos (Estudo de Caso)  De caráter eliminatório e 

classificatório.  

3ª etapa 
Entrevista Técnica e aplicação de Teste 
Psicológico 

De caráter classificatório e 
eliminatório. 

 
8. DA ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL  
a) Esta etapa tem por finalidade a verificação de atendimento ou não aos pré-requisitos do cargo e da 
função, relativos à escolaridade e as experiências profissionais especificadas no perfil de cada 
cargo/função, bem como as demais exigências e preenchimento das informações solicitadas no modelo 
de currículo padrão, currículos encaminhados em outros formatos não serão pontuados;  e 
b) Serão avaliados os seguintes critérios: 
 Preenchimento e envio (em PDF) CURRÍCULO PADRÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E MOTIVACIONAL 
(conforme item 5 da Inscrição) e FICHA DE INSCRIÇÃO disponível no site, www.institutoipes.org.br;  
 Não serão avaliados currículos fora do padrão solicitado; 
 Registro do respectivo conselho de classe, se exigido para o cargo/função;  
 Comprovante (de Escolaridade: nível fundamental, nível Médio, Nível Superior e Especializações, se 
houver): Declaração ou Certificado do Ensino Fundamental para o cargo de facilitadores; Diploma ou 
Certificado de Conclusão de Curso (nível médio para cargo/função de nível médio; Graduação em nível 
superior para cargo/função de nível superior) reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC ou 
Declaração de que o diploma está em fase de elaboração. O comprovante de conclusão de curso deverá 
ser expedido por instituição oficial de ensino, devidamente reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas 
certidões ou declarações de instituições nas quais constem todos os dados necessários à sua perfeita 
avaliação. O documento relacionado a curso realizado no exterior somente será considerado quando 
devidamente reconhecido por instituição educacional brasileira, na forma da lei, e deverá vir 
acompanhado pela correspondente tradução juramentada;  
 Certificados de Cursos e Capacitações se houver;  
 Comprovante de Experiência(s) Profissional(is);  
 Com vínculo empregatício (CLT): Registro(s) em Carteira de Trabalho relacionado(s) ao cargo e função 
pleiteado, mediante cópia(s) da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo a(s) parte(s) 
da identificação da “Qualificação Civil” e do(s) registro(s) do(s) empregador(es) (com início e fim, se for 
o caso) e declaração do empregador (em papel timbrado, assinado e carimbado) informando o período 
de trabalho (com início e fim, se for o caso), o cargo, a função e a espécie de serviço realizado, com a 
descrição das atividades e/ou atribuições desenvolvidas que guardem semelhança com as atividades 
descritas no perfil do cargo/função pleiteado;  
  Demais documentos que comprovem os requisitos do cargos e das funções; 
  Para exercício de atividade em empresa/instituição pública: declaração ou certidão de tempo de 
serviço, emitida pela autoridade responsável pela emissão do documento contendo o período (com início 
e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas; e 
cópias de documentos oficiais (Diário Oficial, contratos, dentre outros);  
 Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/Instituição privada/serviço 
prestado como autônomo: cópia do Contrato Social de empresa em que tenha participação societária, 
cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou 
contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a 
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apresentação do primeiro e do último mês recebido. Os documentos citados devem ser acrescidos de 
declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço 
realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas.  
 As experiências de menor aprendiz, estágio, monitoria, bolsistas, prestação de serviços como 
voluntário, participação em concursos ou processos seletivos públicos, ainda que relacionados a curso de 
cargo e nível superior, não servirão para fins de comprovação de requisito para experiência profissional.  
 A comprovação de requisito (s) deverá ser feita por meio de cópias simples, mediante apresentação 
dos documentos originais, para fins de autenticação, no ato da convocação para a comprovação dos 
documentos, conforme previsto REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO.  
c) Todos os candidatos aprovados e convocados nesta etapa realizarão a proxima etapa do Processo 
Seletivo:  
d) O preenchimento inadequado, a falta de informações, ou a não comprovação de informação (ões) 
declarada (s) serão motivo de exclusão automática do processo seletivo.  
e) A documentação deverá estar de acordo com os requisitos definidos no perfil do cargo/função e no 
item 6 da Inscrição. 
f) Os candidatos que deixarem de atender a um ou mais pré-requisitos estarão eliminados 
automaticamente do Processo Seletivo.  
g) A inexatidão das declarações ou as irregularidades de documentos ou de outra natureza ocorridas no 
decorrer do processo seletivo, mesmo que só verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do 
processo seletivo, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição, da Avaliação de 
Conhecimentos e da Entrevista Técnica.  
h) Os documentos entregues ficarão sob a guarda do Instituto IPÊS por todo o período de validade do 
processo seletivo, sendo que o mesmo poderá, a qualquer tempo, se necessário, solicitar atualizações ou 
complementações quando da convocação para contratação.  
i)  Os documentos entregues não serão devolvidos. Ao final do período de validade do processo seletivo, 
os documentos dos não contratados serão incinerados.  
h) As etapas 2 e 3 não são de efeito cumulativo ou seja, as notas obtidas pelos candidatos na Avaliação de 
Conhecimentos e na Entrevista Técnica e aplicação do teste psicológico não serão cumulativas. 
*Ao cargo de facilitadores, a comprovação de experiência será de ato declaratório, para posterior 
verificação junto ao candidato selecionado.  
 
9. DA DATA E LOCAL DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS (PROVA OBJETIVA E DISCURSIVA / ESTUDO 
DE CASO)  
a) A data da Avaliação de Conhecimentos (Estudo de caso) constará no item 15 Cronograma deste edital.  
b) As avaliações de conhecimentos (Estudo de Caso) serão aplicadas conforme convocação e publicação 
realizada no site: www.institutoipes.org.br .  
c) O candidato só poderá se inscrever para um único cargo;  
d) A Comissão Examinadora de Processo Seletivo se reserva ao direito de proceder com alterações das 
datas e horários da Avaliação de Conhecimentos (Estudo de Caso) em função do número de inscritos, 
disponibilidade dos locais da prova e outros motivos intempestivos alheios a nossa vontade.  
e) A prova será realizada na cidade de Brasília-DF. 
 
10. DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS  
a) A Avaliação de Conhecimentos consiste na aplicação de instrumento de avaliação com conteúdo(s) 
/tema(s) relacionado(s) à(s) experiência(s), conhecimento(s) e atribuições requeridos para o 
cargo/função.  
b) Avaliação de Conhecimentos constará de uma Prova de Estudo de Caso.  
c) A Avaliação de Conhecimentos tem o valor de 100 (cem) pontos, considerando o Estudo de Caso.  
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d) A Avaliação de Conhecimentos será aplicada em dia e horário a ser publicado no site do Instituto IPÊS, 
com lista dos candidatos convocados para realização do estudo de caso. 
e) O tempo de duração da Avaliação de Conhecimentos abrange: realização da Prova Estudo de Caso, e 
transcrição de rascunho do Estudo de Caso para a folha definitiva, não sendo fornecido, em nenhuma 
hipótese, tempo suplementar.  
f) As instruções constantes na Prova complementam este Comunicado e deverão ser rigorosamente 
observadas e seguidas pelo candidato.  
g) Ao terminar a Avaliação de Conhecimentos ou findo o horário limite para a realização da mesma, o 
candidato deverá entregar ao aplicador da prova os seguintes documentos devidamente assinados: Prova 
Estudo de Caso devidamente preenchida.  
 
10.1 DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO NA PROVA:  
a) Será eliminado do processo seletivo o candidato que não obtiver um mínimo de 60% (sessenta por 
cento) de acerto no estudo de caso. 
b) Os candidatos não eliminados na forma do item anterior serão ordenados por ordem decrescente das 
notas obtidas;  
c) Serão corrigidas a Prova de Estudo de Caso dos candidatos classificados:  
 Orientador/Educador - Coordenador de equipe – Código 01, até 54º (quinquagésimo quarto) 
candidato (a).  
 Orientador/Educador Apoio de Equipe – Código 02, até o 51º (quinquagésimo primeiro) candidato (a). 
 Facilitador – Código 03, até o 120º (centésimo, vigésimo) candidato (a). 
 Motorista – Código 04, até o 69º (sexagésimo nono) candidato (a) 
 Psicólogo – Código 05, até o 18ª (décimo oitavo) candidato (a) 
 Assistente Social – Código 06, até o 18º (décimo oitavo) candidato (a). 
f) O candidato (a) que não for habilitado para a correção da Prova Estudo de Caso nos termos dos itens 
acima será automaticamente eliminado do processo seletivo.  
 
10.2 DA PROVA DISCURSIVA/ESTUDO DE CASO  
a) A Prova Estudo de Caso constará de assuntos relacionados às atribuições dos cargos e das funções e/ou 
dos conhecimentos conforme descritos no item 3 – DAS VAGAS, sendo que:  
b) O estudo de caso será de acordo com a tipificação do trabalho de Serviço Especializado em Abordagem 
Social, objetivando analisar:  

Recurso de Linguagem  (20 pontos)  
Clareza; adequação vocabulário; linguagem; 
organização dos textos.  

Aspectos Argumentativos  (20 pontos)  
Aprofundamento e domínio do tema; argumentação e 
criticidade; uso de exemplos dados citações; riqueza e 
consistência das ideias.  

Estrutura do Texto  (20 pontos)  
Estruturação do texto; introdução, desenvolvimento e 
conclusão; adequação à proposta; sequencia de 
ideias, organização do pensamento.  

Aspectos Gramaticais  (20 pontos)  
Ortografia; pontuação; acentuação; concordância 
verbal e nominal.  

Conhecimento Técnico do 
Tema  

(20 pontos)  
Domínio do tema relacionado ao cargo/função e os 
conhecimentos gerais e específicos do cargo/função.  

 
10.3 DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO ESTUDO DE CASO  
a) b) Dos candidatos que não obtiverem a nota mínima de 60% dos pontos serão eliminados do processo 
seletivo.  
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10.4 DA APLICAÇÃO DA PROVA ESTUDO DE CASO  
a) A ortografia utilizada deverá estar em conformidade com o Acordo Ortográfico vigente no país.  
b) A Folha de Prova que será corrigida é identificada somente com o número de inscrição do candidato.  
c) O candidato que não se identificar na folha de prova será automaticamente eliminado.  
 

11. DA ENTREVISTA TÉCNICA e APLICAÇÃO DE TESTE PSICOLÓGICO 
a) A Entrevista Técnica e aplicação de teste psicológico é a etapa do processo seletivo referente à análise 
e avaliação das competências, especialmente a competência técnico-profissional relacionada às 
experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória profissional do candidato, conforme 
definido no perfil de competências de cada cargo/ função.  
b) Os primeiros candidatos classificados por cargo/função na etapa Avaliação de Conhecimentos (Estudo 
de Caso) serão convocados para a Entrevista Técnica, conforme a seguinte classificação.  
 Orientador/Educador - Coordenador de equipe – Código 01, até 27º (vigésimo sétimo) candidato (a).  
 Orientador/Educador Apoio de Equipe – Código 02, até o 26º (vigésimo sexto) candidato (a). 
 Facilitador – Código 03, até o 60º (sexagésimo) candidato (a). 
 Motorista – Código 04, até o 35º (trigésimo quinto) candidato (a) 
 Psicólogo – Código 05, até o 12ª (décimo segundo) candidato (a) 
 Assistente Social – Código 06, até o 12º (décimo segundo) candidato (a). 
c) Local da Entrevista técnica e da aplicação do teste psicológico, será publicado no site do Instituto IPÊS, 
com data, horário e local da realização da entrevista técnica.  
 

12. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
a) Os candidatos serão avaliados, na etapa Entrevista Técnica considerando-se os seguintes critérios:  
 

CRITÉRIOS DA NOTA TÉCNICA PONTUAÇÃO MÉTRICA 

1. Domínio do conteúdo nos temas abordados 
 

4 acima do esperado 

3 dentro do esperado 

2 abaixo do esperado 

1 não recomendado 

2. Demonstração de conhecimento técnico 
aplicado 
 

4 acima do esperado 

3 dentro do esperado 

2 abaixo do esperado 

1 não recomendado 

3. Articulação e raciocínio 
 

4 acima do esperado 

3 dentro do esperado 

2 abaixo do esperado 

1 não recomendado 

4. Argumentação 
 

4 acima do esperado 

3 dentro do esperado 

2 abaixo do esperado 

1 não recomendado 

b) A convocação se dará de acordo com a convocação no site do Instituto IPÊS.   
c) A Entrevista Técnica e aplicação do teste psicológico acontecerão em dias e horários previamente 
definidos no item Cronograma e confirmados suas datas através de comunicados publicados no site do 
Instituto IPÊS.  
d) A Entrevista Técnica e aplicação do teste psicológico será realizada individualmente com todos os 
candidatos classificados e aprovados para esta etapa e será de acordo com o cargo/função escolhido.  
e) Para a realização desta etapa, será composta uma banca de avaliadores formada pela Comissão 
Examinadora de Processo Seletivo e quando necessário da Diretoria do Instituto IPÊS. 
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f) A Entrevista Técnica constituirá de questionamento (s) oral (is) sobre tema(s), situação (ões), prática(s) 
relacionada(s) ao exercício profissional, atribuições do cargo/função, conhecimentos gerais e específicos e 
competências do cargo/função pleiteado.  
g) As atribuições, os conhecimentos gerais e específicos e as atribuições relacionadas aos cargos e funções 
estão disponíveis no item 3 vagas deste edital.    
 
12. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA TÉCNICA E DO TESTE PSICOLÓGICO 
a) Os candidatos serão avaliados, na etapa Entrevista Técnica e aplicação do Teste Psicológico 
considerando-se os seguintes critérios:  
 A Entrevista Técnica e aplicação do Teste Psicológico terá duração total de, no máximo, 1 (uma) hora, 
para todos os cargos/funções. 
 A nota final desta etapa será a média aritmética simples das notas atribuídas pelo responsável desta 
etapa.  
 A Entrevista Técnica e aplicação do Teste Psicológico será realizada individualmente, por ordem 
alfabética, em horário(s) definido(s) e acontecerá conforme publicado em comunicado de convocação no 
site do Instituto IPÊS. 
 O candidato (a) deverá comparecer ao local da Entrevista Técnica e aplicação do teste psicológico com, 
pelo menos, 15 (quinze) minutos antes do horário previsto, munidos de documento original de identidade 
(oficial). No caso de perda, roubo, extravio e/ou na falta de documento de identificação, o candidato (a) 
poderá apresentar outro documento de identificação equivalente. O candidato (a) que não apresentar 
documento de identidade oficial não realizará esta etapa.  
 Não será permitida, durante a realização das entrevistas e aplicação do teste psicológico, a entrada 
e/ou permanência de pessoas não autorizadas nos locais de realização das provas.  
 Os candidatos (as) serão pontuados e classificados por ordem decrescente de pontuação, 
considerando o resultado final obtido na Entrevista Técnica e do teste psicológico.  
 As notas obtidas pelos candidatos (as) na Avaliação de Conhecimentos e na Entrevista Técnica e 
aplicação do teste psicológico não são cumulativas.  
 O resultado desta etapa será divulgado no site do Instituto IPÊS, através de comunicado.  
 
13. DA SEGURANÇA NA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS / PROVA ESTUDO DE CASO  
a) Por segurança, em nenhuma hipótese será permitido ao candidato realizar provas fora da data, do 
horário estabelecido ou do espaço físico determinado pela Comissão Examinadora de Processo Seletivo e 
publicado o dia e horário conforme convocação no site do Instituto IPÊS, salvo através de mandado 
judicial.  
b) O ingresso do candidato ao local das provas somente será permitido dentro do horário estabelecido 
pela Comissão Examinadora de Processo Seletivo que será informado no site do Instituto IPÊS.  
c) Os candidatos deverão comparecer aos locais determinado com até 15 (quinze) minutos antes do 
horário previsto, munidos de documento original de identidade, sempre oficial e com foto, de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente, lápis, borracha.  
d) No caso de perda, roubo, extravio e/ou na falta de documento de identificação, com o qual se 
inscreveu neste Processo Seletivo, o candidato poderá apresentar outro documento de identificação 
equivalente.  
e) Serão considerados documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira 
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRM, etc.), Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, Certificado de Reservista, Carteira de Motorista com foto e Passaporte válido.  
 O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com clareza, a 
identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação, fotografia, data de nascimento e 
assinatura.  
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 O candidato que não apresentar documento de identificação oficial conforme descrito não fará a 
prova.  
f) Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não 
autorizadas nos locais de realização das provas.  
g) Será eliminado deste processo seletivo o candidato que incorrer nas seguintes situações:  
 Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes;  
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas ao processo seletivo, por 
qualquer meio;  
 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;  
 Fazer uso de livros, códigos, manuais, impressos e anotações;  
 Deixar de entregar a Prova Estudo de Caso devidamente preenchida findo o prazo limite de realização 
das provas;  
 Fazer uso, durante a prova ou nas dependências (corredor, banheiro etc.) do local de prova, de: 
telefone celular, relógio digital, pager, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, 
gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento 
eletrônico.  
 

14. NA ENTREVISTA TÉCNICA  
2.1 Na ocorrência de empate, far-se-á a classificação do cargo/função, adotando-se, sucessivamente, os 
seguintes critérios:  
2.1.1 Melhor resultado geral na Prova Estudo de caso  

2.1.2 Melhor resultado na 3ª etapa (Entrevista Técnica e Aplicação do Teste Psicológico);  
 

15. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

Descrição Data Início Data Final 

1. Período de Inscrição dos candidatos/as 27.12.2017 11.01.2018 

2. Etapa 1 - Análise Curricular e Documental 12.01.2018 22.01.2018 

3. Etapa 2 - Avaliação de Conhecimentos (Estudo de 
Caso) 

23.01.2018 03.02.2018 

4. Etapa 3 - Entrevista Técnica e Aplicação do Teste 
Psicológico 

04.02.2018 13.02.2018 

5. Divulgação do Resultado Preliminar da Seleção 15.02.2018 15.02.2018 

6. Prazo para Recurso 15.02.2018 18.02.2018 

7. Divulgação do Resultado definitivo e convocação para 
apresentação de documentos para contratação. 

19.02.2018 19.02.2018 

 
16. DOS RECURSOS  
a). Caberá interposição de recurso fundamentado, logo após a divulgação dos resultados preliminares das 
etapas (Avaliação de Conhecimentos e Entrevista Técnica) à Comissão Examinadora de Processo Seletivo 
11/2017 conforme prazo e horário definido e publicado no site com o nome de cada candidato convocado 
em ordem de classificação por cargo/função.  
b) Todos os recursos poderão ser encaminhados até o 3º (terceiro) dia após divulgação do resultado 
preliminar nas seguintes formas:  
c) Via internet, no endereço eletrônico processoseletivoabordagemipes@gmail.com, o qual deverá 
entregar as vias originais na sede do instituto ipês. 
d) O recurso deverá conter:  

mailto:processoseletivoabordagemipes@gmail.com
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 Nome completo e número de inscrição do candidato;  
 Referência ao objeto do recurso;  
 Especificação do cargo e função;  
 Razão do recurso;  
 Argumentação lógica, consistente e acrescida da bibliografia pesquisada pelo candidato para 
fundamentar seus questionamentos.  
e) Será admitido um único recurso por candidato (a), devidamente fundamentado.  
f) Não serão aceitos recursos coletivos.  
g) Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que:  
 Não estiverem devidamente fundamentados;  
 Não atenderem o disposto no item 2 deste Capítulo;  
 Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;  
 Forem encaminhadas fora do prazo.  
h) Caso seja alterado o resultado da  Avaliação de Conhecimentos (Prova Estudo de Caso) preliminar pela 
Comissão do processo seletivo, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão 
corrigidas de acordo com o novo gabarito.  
i) Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas caso o recurso seja deliberado pela comissão, 
serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas 
questões conforme o primeiro gabarito preliminar, independentemente destes interporem recursos. Os 
candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão esses pontos 
mantidos.  
j) Toda e qualquer alteração e/ou correção no resultado publicado ainda em fase preliminar e não 
definitiva, causada por força de recurso, poderá provocar alteração da classificação inicial obtida para 
uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não 
obtiver a nota mínima exigida.  
k) Não haverá reapreciação de recursos.  
l) Não serão considerados os recursos, via laudos médicos, títulos ou outros que não atenderem às formas 
e os prazos determinados no Comunicado de Abertura do processo seletivo e ou nas comunicações 
publicadas no site.   
m) Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos e documentos entregues, 
ficando a documentação sob a responsabilidade da Comissão Examinadora de Processo Seletivo até o 
encerramento do processo seletivo.  
n) Não serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação, a suplementação ou a substituição 
de documentos durante ou após os períodos recursais previstos no Comunicado de Abertura do processo 
seletivo, no comunicado publicado no site e/ou Cronograma constante no item 15 deste Edital.  
o) A análise dos recursos será de responsabilidade da Comissão Examinadora de Processo Seletivo.  
p) Após a análise dos recursos impetrados a decisão será enviado via email o resultado do recurso,  
exclusivamente ao impetrante do recurso.  
q) A decisão de que trata este capítulo terá caráter terminativo e não será objeto de reexame.  
 
17. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  
a) O resultado de candidatos aprovados neste processo seletivo constará na ordem decrescente de 
classificação da Entrevista Técnica e Aplicação do Teste Psicológico relativa ao CARGO e a FUNÇÃO para 
a qual concorreu.  
b) Após o julgamento dos recursos previstos no item 16 deste edital, será publicado o resultado definitivo 
e a homologação deste processo seletivo.  
c) A aprovação do candidato neste processo seletivo não implica a obrigatoriedade na sua admissão. A 
contratação do candidato aprovado será realizada de acordo com as necessidades administrativas do 
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Instituto IPÊS. A aprovação no processo seletivo não gera expressamente o direito a contratação, caso 
necessário no decorrer do Processo Seletivo e identificado à necessidade do cargo/função será 
realizado cadastro reserva.  
 
18. DA HOMOLOGAÇÃO  
a) O resultado definitivo do processo seletivo será homologado pela Comissão Examinadora de Processo 
Seletivo e aprovado pela Diretoria do Instituto IPÊS,  o qual será divulgado em site próprio da instituição.  
 
19. DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS  
a) Quando da contratação, o candidato selecionado deverá se submeter a exames médicos pré-
admissionais de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Instituto IPÊS, que deverá aferir a aptidão 
física e mental para exercício do cargo e da função.  
 
20. DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO  
a) Concluída a homologação do processo seletivo, o Instituto IPÊS, após a análise da comprovação dos 
requisitos, dará publicidade no site, www.institutoipes.org.br, e, estando comprovados os requisitos, os 
(as) candidatos (as) será(ão) convocados (as) em ordem de classificação, de acordo com os interesses do 
Instituto IPÊS, para apresentação dos documentos admissionais, realização do exame médico 
admissional, assinatura do contrato de trabalho e início das atividades profissionais no Instituto IPÊS.  
b) Os (as) candidatos (as) convocados (as), que não comprovar(em) os requisitos obrigatórios do 
cargo/função e as informações declaradas no currículo padrão, será(ão) desclassificado(s), sendo 
convocado o próximo em ordem classificação para a apresentação dos documentos.  
c) Para a contratação, o candidato (a) deverá ter sido aprovado em todas as etapas deste Processo 
Seletivo na forma estabelecida neste edital e, além de satisfazer as exigências dos itens anteriores, os 
candidatos deverão apresentar comprovação de:  
 Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português em condição de igualdade de direitos com os 
brasileiros;  
 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;  
 Estar quite com as obrigações do serviço militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino;  
 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser aferida por meio de exame 
de saúde admissional;  
 Estar quite com suas obrigações eleitorais; 
 Os requisitos descritos nos itens deste capítulo deverão ser atendidos cumulativamente;  
 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos obstará a contratação do candidato.  
d) No momento da contratação devem ser apresentados os seguintes documentos:  
 Somente originais: exame admissional feito por empresa conveniada ao Instituto IPÊS, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS);Originais e cópias – Documento de identificação nacional aceito, com 
foto; comprovante de residência atualizado com CEP; Certidão de Casamento; Cópia do CPF do cônjuge; 
Certidão de Nascimento dos Filhos(menores de 18 anos); Cartão do PIS; Certificado de Reservista ou 
Incorporação para candidatos do sexo masculino.  
 Todos os documentos originais descritos no item ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL e DAS 
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO, referente a etapa Análise Curricular e Documental, para fins de 
comprovação da autenticidade.  
 
21. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO  
a) O Processo Seletivo terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data de publicação da homologação 
do resultado final, podendo ser prorrogável uma vez, por igual período, se houver candidatos aprovados e 
ainda não promovidos.  

http://www.institutoipes.org.br/
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b) A convocação do candidato para o preenchimento da vaga, 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 da lista em ordem de classificação. 
 
22. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  
a) Não haverá reserva de vagas, neste processo seletivo, para pessoas com deficiências.  
b) À pessoa com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste processo seletivo, desde que as 
atribuições do cargo e da função pretendidos sejam realizáveis de acordo com tal deficiência.  
c) Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no 
artigo 4º do Decreto 3.298/99 de 20/12/1999, com as alterações introduzidas pelo artigo 70 do Decreto 
5.296/2004 de 02/12/2004.  
d) O candidato com deficiência deverá declarar essa condição no ato da inscrição, em sua Ficha de 
Inscrição, especificando qual a sua deficiência, obrigatoriamente, até o último dia das inscrições, cópia 
escaneada do laudo médico original, atestando o tipo e o grau ou nível de sua deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a 
provável causa da deficiência.  
e) Para efeito de confirmação de data de envio será considerada a data do email.  
f) O candidato com deficiência que precisar de condições específicas para a realização da Avaliação de 
Conhecimentos bem como da Entrevista Técnica e da Avaliação Psicológica deverá indicá-las na Ficha de 
Inscrição.  
h) Se a condição específica demandada for tempo adicional ou acompanhante para a realização da prova, 
o candidato, além de indicar essa condição no Formulário de Ficha de Inscrição, deverá protocolar no 
endereço processoseletivoabordagemipes@gmail.com, uma cópia digitalizada da justificativa assinada e 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, em conformidade com 
parágrafo 2º, do artigo 40, do Decreto 3.298/99 até o último dia da inscrição.  
i) A Comissão Examinadora de Processo Seletivo irá deferir ou indeferir a solicitação segundo os critérios 
de viabilidade e de razoabilidade e divulgar a relação de candidatos que tiverem seu atendimento especial 
deferido.  
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
a) O Instituto IPÊS se reserva no direito de cancelar a vaga em qualquer fase do processo seletivo, sendo 
esse fato, se ocorrer, comunicado no site do Instituto IPÊS: www.institutoipes.org.br. 
b) O candidato contratado passará por período de experiência de até 90 (noventa) dias, podendo ser 
efetivado ou não, após avaliação feita pelo gestor responsável, quando, então, o contrato passará a ser 
por prazo indeterminado. 
c) Haverá contratação de equipes para trabalhar de 12 x 36 horas, caso o candidato selecionado não 
aceite o mesmo será desclassificado.   
d) Os candidatos classificados serão, no interesse do Instituto IPÊS, convocados para contratação, por 
meio de divulgação no site www.institutoipes.org.br, e-mail e/ou telefone. O não pronunciamento do 
candidato convocado para contratação e exercício imediato do cargo/função, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis improrrogáveis, contados a partir da data de publicação do Comunicado, dará o direito ao Instituto 
IPÊS de excluí-lo do processo seletivo convocando o candidato com classificação subsequente.  
e) Os candidatos aprovados e classificados devem manter atualizados seus endereços através do e-mail–
processoseletivoabordagemipes@gmail.com, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da 
não atualização desta informação.  
f) A inscrição do candidato implicará aceitação das normas para este processo seletivo contidas neste 
Comunicado de Abertura, e demais Comunicados complementares divulgados no site do Instituto IPÊS, 
bem como em demais avisos a serem publicados.  

mailto:processoseletivoabordagemipes@gmail.com
http://www.institutoipes.org.br/
http://www.institutoipes.org.br/
mailto:processoseletivoabordagemipes@gmail.com
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g) Informações e orientações a respeito deste processo seletivo até a data da homologação poderão ser 
obtidas através do email da processoseletivoabordagemipes@gmail.com e, após a homologação do 
processo seletivo, na Gerência de Pessoas do Instituto IPÊS.  
h) Este edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito até a data da convocação para as provas correspondentes. 
Nesses casos, a alteração será mencionada em Comunicado complementar, retificação ou errata a ser 
publicada no site do instituto.  
i) Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação, classificação ou notas aos 
candidatos, valendo para esse fim, as publicações oficiais.  
j) Por razões de ordem técnica e de segurança, o Instituto IPÊS, não fornecerá nenhum exemplar ou cópia 
de provas relativas aos processos seletivos anteriores para candidatos, autoridades ou instituições de 
direito público ou privado.  
k) As publicações de provas e apostilas disponíveis na rede pública de internet não são autorizadas pelo 
Instituto IPÊS, não sendo de sua responsabilidade o conteúdo divulgado.  
l) Os prazos estabelecidos neste edital do Processo Seletivo são preclusivos, contínuos e comuns a todos 
os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de quaisquer 
recursos, títulos, isenções, laudos médicos ou outros documentos após as datas estabelecidas.  
m) As alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data de publicação 
deste Edital de Abertura, não serão objeto de avaliação nas provas deste processo seletivo.  
n) O Instituto IPÊS exime-se da responsabilidade de reembolso de despesas de qualquer natureza 
relativas à participação dos candidatos neste processo seletivo. 
o) Após o término do processo seletivo, a Comissão Examinadora de Processo Seletivo encaminhará toda 
documentação correspondente para a Gerência de Pessoas do Instituto IPÊS e Diretoria para decisões 
quanto a arquivamento.  
 
 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos conjuntamente pela Comissão Examinadora 
de Processo Seletivo e pela Diretoria do Instituto IPÈS, no que tange à realização deste processo seletivo, 
preservando sempre a lisura e a imparcialidade do processo.  

Brasília-DF, 27 de dezembro de 2017.  
 

 
João Leandro Neto 

Diretor Administrativo 
Instituto IPÊS  
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ANEXO I 

 

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:  

Cargo Pretendido:  

Código do Cargo:  

 

 
Brasília-DF,____/______________/__________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome/Assinatura 
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ANEXO II 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

CURRÍCULO PADRÃO 
 

 Todos os itens são de preenchimento obrigatório. 
 

1. DADOS PESSOAIS 

Código/nome da vaga 
que deseja concorrer  

Nome Social / Apelido  

Nome completo  

Endereço:  

Cidade/ Estado  
 

CEP  
 

Telefone celular:  Tel. Residencial:  

 
E-mail: 

 
 

 
Data de nascimento: /  / 

Nº de Inscrição no Conselho Profissional  

 
2. FORMAÇÕES ESCOLARES/ACADÊMICAS:  

(    ) Ensino Médio 
Incompleto (Cursando 
3º Ano do E.M) 

(    ) Ensino 
Médio Completo 

(    ) Graduação (    )  Tecnólogo (    )  Outros 

Qual:  

Data início (dd/mm/aa):  
Data 
conclusão 
(dd/mm/aa): 

 

 
3. PÓS-GRADUAÇÃO * Caso necessário poderá inserir mais linhas no mesmo padrão 

(     ) Lato Sensu      (    ) Stricto Sensu     (     ) MBA      (       )   Mestrado     (       )Doutorado 

Área  

Data início (dd/mm/aa):  
Data conclusão 
(dd/mm/aa) 

 

 
4.CURSOS (com certificação comprovada) * Caso necessário poderá inserir mais linhas 

Curso 
Instituição 

Carga 
horária 
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3. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
Específicas relacionadas com o edital: 

Empregador 1 (último)  

Período (data de início e final)  
Duração (nº de 
anos e meses) 

 
 

Cargo/ função  

Descrição das atividades gerais desempenhadas no cargo 

 
 
 
 

 

Empregador 2 (penúltimo)  

Período (data de início e final)  
Duração (nº de 
anos e meses) 

 
 

Cargo/ função  

Descrição das atividades gerais desempenhadas no cargo 

 

 

Empregador 3 (antepenúltimo)  

Período (data de início e final)  
Duração (nº de 
anos e meses) 

 
 

Cargo/ função  

Descrição das atividades gerais desempenhadas no cargo 

 

 

Espaço para descrever outras atividades desenvolvidas relacionadas ao edital e atuação 
profissional (trabalho informal, palestras) * Se necessário, pode-se adicionar linhas 

Local / Instituição  Atividade Período 
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ANEXO III 

MEMORIAL DESCRITIVO E MOTIVACIONAL  

(máximo de 02 páginas, espaço 1,5, Fonte Arial ou Times New Roman 12) 
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ANEXO IV 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

CURRÍCULO PADRÃO PARA CARGO DE FACILITADORES 
  

 Todos os itens são de preenchimento obrigatório 
 

1. DADOS PESSOAIS 
 
Nome Social: 

 
 

 
Nome Apelido: 
  

Nome 
completo: 

 
 
  

Endereço: 
 
 

 
Cidade/ Estado 

 
 

 
Telefone celular: 

 
Telefone recado: 

Nome da pessoa de Recado: 

 
E-mail: 

 
 

 
Data de nascimento: / / 

 
CPF: 

 
 

 
RG: 

 
 

Possui carteira de Trabalho: 
(    ) Sim (    ) Não  
(    ) Não 

Possui Títulos: 
(    ) Sim (    ) Não  
 
 

 
 
 Quanto tempo 

no DF 
 
 

Possui algum 
benefício  

(    ) Vulneralibilidade de R$ 408,00 
(    ) Excepcional de R$ 600,00 
(    ) Bolsa Família, DF Sem miséria de _________________________ 

Participou da Capacitação do Projeto Renovação com a defensoria (    ) Sim (    )Não 
Tem alguma fonte de renda: (   ) Sim Qual valor R$ ________, Onde _________________________ (    ) Não 
Participa da Revista Traços: (   ) Sim (   ) Não, renda mensal com a venda da revista R$ __________________ 
Participa do Projeto Cuidando da Vida: (   ) Sim, mora onde: ____________________, quantos meses já está no 
aluguel? ______ (    ) Não.  

 
2. FORMAÇÕES ESCOLARES:  
Atualmente está estudando   (    ) Sim  (    ) Não 

Possui Comprovante de escolaridade: (    ) Sim (    ) Não  

 
 
Se sim em qual escola e série 

 
Escola: _____________________________________________________ 
 
 Série: ______________________________________________________ 
 

 
 
Parou em qual escolaridade 

(    ) Fundamental incompleto – Em qual série?_____________________ 
(    ) Fundamental Completo 
(    ) Ensino médio incompleto – Em qual série? _____________________   
(    ) Ensino médio Completo 
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Instituição de Ensino:  
Data início (dd/mm/aa):  Data conclusão (dd/mm/aa):  

 

 

 

 
Empregador 2: 

 

Início 
 (dd/mm/aa): 

Saída 
 (dd/mm/aa): 

Tempo  
(nº de anos  
e meses): 

 
 

 
Cargo/ função: 

 

 
Descrição das 
atividades gerais 
desempenhadas: 

 

 

3.CURSOS – Verificar se Possui curso de informática. 

Curso 
Instituição 

Carga 
horária 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

4. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
Específicas relacionadas com o edital: 

 
Empregador 1: 

 

Início 
 (dd/mm/aa): 

Saída 
 (dd/mm/aa): 

Tempo  
(nº de anos  
e meses): 

 
 

 
Cargo/ função: 

 

 
Descrição das 
atividades 
gerais 
desempenhadas
: 

 


