
 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO  
MODALIDADE DE SELEÇÃO DE CURRÍCULO, ESTUDO DE CASO E 

ENTREVISTA  
EDITAL 005/2019  

 

A Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil), com atuação no Estado de Minas Gerais no campo da ação social e assistência 
técnica, vem tornar público a realização de processo seletivo simplificado para contratação para 
contratação de Assessor/a Técnico/a – Nível Superior com formação em Arquitetura, 
Economia, Psicologia, Antropologia ou Sociologia  e Agente de Ação Social – Mobilizador 
e Motorista para compor a equipe  de Promoção  da Assessoria Técnica  aos  atingidos e  
atingidas  pela barragem  de rejeitos da Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, para 
execução da ação designada no município de Mariana/MG. 
 

1. Das Disposições Preliminares: 

1.1. Remuneração - Salários Compatíveis com as atividades 
1.2. Benefícios – Plano de Saúde (após 3 meses), Plano Odontológico e Vale Transporte.  
1.3. Regime de trabalho: Contrato CLT -   
1.4. Quadro de vagas, requisitos exigidos, local de trabalho e carga horária de trabalho:  
 

Assessor/a (a) 
técnico/a Nível Superior 
- Formação em 
Arquitetura e 
Urbanismo  
 

01 vaga 

Curso Superior completo em Arquitetura 
e Urbanismo cursado em  universidade 
/faculdade devidamente reconhecidas 
pelo MEC – Experiência em 
planejamento urbano e regional, 
dinâmico sócio territoriais; produção do 
espaço; Direito urbanístico e Patrimônio 
Cultura. Experiência com softwares de 
georreferenciamento. 

 
Mariana / MG 

44 horas 
semanais  

Assessor/a (a) 
técnico/a Nível Superior 
- Formação Economia 

01 vaga 

Curso Superior completo em Economia 
– cursado em universidade/faculdade 
devidamente reconhecidas pelo MEC. 
Desejável experiência em educação 
financeira, metodologias de valoração e 
valoração de perdas e danos, 
metodologia de educação popular, 
economia solidária e reativação 
econômica  

Mariana / MG 
44 horas 
semanais 

Assessor/a (a) 
técnico/a Nível Superior 
– Formação em  
Sociologia ou 
Antropologia  

01 vaga 

Curso Superior completo em Sociologia 
ou Antropologia cursado em  
universidade/faculdade devidamente 
reconhecidas pelo MEC. Desejável 
experiência em patrimônio cultural, 
educação patrimonial e educação 
popular 

Mariana / MG 
44 horas 
semanais 

Assessor/a (a) 
técnico/a Nível Superior 
–Formação em 
Psicologia 

02 vagas 

Curso Superior completo em Psicologia 
- Experiência em atendimento 
psicossocial e saúde mental, vivência 
em projetos sociais e educação popular 

Mariana / MG 
44 horas 
semanais 



 
 

 

Agente de Ação Social 
– Mobilizador 

 3 vagas  
Ensino médio completo – Ser atingido 
(a), desejável ter atuando no processo 
de cadastramento das famílias atingidas 

Mariana / MG 
44 horas 
semanais 

Motorista  01 vaga 

Ensino médio completo– CNH B, 
Experiência em dirigir em auto estrada e 
estradas de terra; desejável que seja 
atingido e/ou tenha atuada no processo 
de cadastramento das famílias atingidas  

Mariana / MG 
44 horas 
semanais 

 

2 . Das Atribuições: 
 
2.1.  Assessor (as) Técnico / Nível Superior – Arquitetura e Urbanismo  

Descrição Sumária das Atividades: Analisar e elaborar documentos para prestar 
assessoria às famílias atingidas em assuntos de reassentamento e patrimônio. Realizar leituras 
de projetos urbanos e arquitetônicos dos reassentamentos, visando assessorar e orientar 
tecnicamente as famílias atingidas para a reparação integral. Atuar e produzir documentos e 
atendimentos com a equipe multiprofissional da assessoria técnica aos atingidos e atingidas pela 
barragem de rejeitos da Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, para execução da ação 
designada no município de Mariana/MG. Planejar, organizar, executar e acompanhar cursos, 
capacitações, seminários, reuniões com atingidos, Renova, Samarco (Vale e BHP Billiton) em 
Mariana-MG, bem como sistematizar as atividades e experiências locais.  

Exigências e habilidades para participação: Ensino Superior Completo em Arquitetura e 
urbanismo. Ter domínio sobre as seguintes ferramentas: AutoCAD, SketchUP e Pacote Office; ter 
vivência em projetos sociais, grupos de base, educação popular. Ter habilidade de diálogo e 
escuta social. Possuir habilidade para trabalhar em equipe, organização, e mediações de conflitos; 
Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral. Possuir CNH B e vivência na direção. 
Disponibilidade de fixar moradia em Mariana/MG.  
 
2.2 . Assessor (as) Técnico / Nível Superior – Formação Economia 
 
Descrição Sumária das Atividades: Analisar e elaborar documentos para prestar assessoria às 
famílias atingidas em temas relativos à negociação e indenização. Realizar leituras de matriz de 
danos e avaliar perdas e danos, visando assessorar e orientar tecnicamente as famílias atingidas 
para a reparação integral. Atuar e produzir documentos e atendimentos com a equipe 
multiprofissional da assessoria técnica aos atingidos e atingidas pela barragem de rejeitos da 
Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, para execução da ação designada no município 
de Mariana/MG. Planejar, organizar, executar e acompanhar cursos, capacitações, seminários, 
reuniões com atingidos, Renova, Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, bem como 
sistematizar as atividades e experiências locais.  
 
Exigências e habilidades para participação:  Ensino Superior Completo em Economia. Ter 
domínio sobre Pacote Office; Ter vivência em projetos sociais, grupos de base, educação popular; 
Habilidade de diálogo e escuta social. Possuir habilidade para trabalhar em equipe, organização, 
e mediações de conflitos; Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral. Possuir CNH B e 
vivência na direção. Disponibilidade de fixar moradia em Mariana/MG.  
 
 



 
 

 

2.3. Assessor (as) Técnico / Nível Superior – Formação em Sociologia ou Antropologia 
 
Descrição Sumária das Atividades: Analisar e elaborar documentos para prestar assessoria às 
famílias atingidas em temas relativos ao patrimônio cultural e à educação patrimonial. Realizar 
leituras de documentos, relatórios e pareceres, visando assessorar e orientar tecnicamente as 
famílias atingidas para a reparação integral. Atuar e produzir documentos e atendimentos com a 
equipe multiprofissional da assessoria técnica aos atingidos e atingidas pela barragem de rejeitos 
da Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, para execução da ação designada no município 
de Mariana/MG. Planejar, organizar, executar e acompanhar cursos, capacitações, seminários, 
reuniões com atingidos, Renova, Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, bem como 
sistematizar as atividades e experiências locais. 
 
Exigências e habilidades para participação:  Ensino Superior Completo em Sociologia ou 
Antropologia. Ter domínio sobre Pacote Office; Vivência em projetos sociais, grupos de base e 
educação popular; Ter habilidade de diálogo e escuta social. Possuir habilidade para trabalhar em 
equipe, organização, e mediações de conflitos; Domínio da linguagem escrita e boa expressão 
oral. Possuir CNH B e vivência na direção; Disponibilidade de fixar moradia em Mariana/MG 
 
2.4.  Assessor (as) Técnico / Nível Superior - Formação em Psicologia  
 
Descrição Sumária das Atividades: Analisar e elaborar documentos, realizar grupos e fazer 
atendimentos individuais e coletivos para prestar assessoria às famílias atingidas em temas 
relativos à reparação integral. Realizar leitura de pareceres, laudos e outros documentos, visando 
assessorar e orientar tecnicamente as famílias atingidas para a reparação integral. Atuar e produzir 
documentos com a equipe multiprofissional da assessoria técnica aos atingidos e atingidas pela 
barragem de rejeitos da Samarco (Vale e BHP Billiton) em Mariana-MG, para execução da ação 
designada no município de Mariana/MG. Planejar, organizar, executar e acompanhar cursos, 
capacitações, seminários, reuniões com atingidos, Renova, Samarco (Vale e BHP Billiton) em 
Mariana-MG, bem como sistematizar as atividades e experiências locais.  
 
2.5.  Agente de Ação Social – Mobilizador (a) 
 
Descrição Sumária das Atividades: Agendar reuniões com os atingidos (as) por telefone e 
pessoalmente. Participar de atividades e reuniões com os (as) atingidos (as) com a equipe de 
assessoria técnica. Visitar periodicamente as famílias e comunidades. Auxiliar no mapeamento 
dos (as) atingidos (as) residentes na Zona Rural do Município de Mariana e dos (as) atingidos que 
residem em Mariana/MG. Organizar e sistematizar as demandas apresentadas pelos assessores 
da equipe de assessoria. Auxiliar no acompanhamento de determinados núcleos familiares, 
contribuindo no levantamento de demandas relativas ao processo de reparação integral. 
 
Exigências e habilidades para participação:  Ensino Médio Completo. Ter domínio sobre Pacote 
Office; desejável vivência em projetos sociais, grupos de base e educação popular; Ser Atingido 
(a) e ter atuado no processo de cadastramento. Ter habilidade de diálogo e escuta social. 
Disponibilidade para trabalhar em equipe, organização, e mediações de conflitos; Domínio da 
linguagem escrita e boa expressão oral. Desejável possuir CNH B e vivência na direção. 
Disponibilidade de fixar moradia em Mariana/MG 
 



 
 

 

2.6. Motorista  
 
Descrição Sumária das Atividades: Transportar passageiros, documentos e/ou materiais.  
Realizar verificações e encaminhar o veículo para manutenções corretivas e 
preventivas.  Preencher documentos de controle de uso e conservação de veículo. 
 
Exigências e habilidades para participação: Ensino Médio Completo; Domínio da linguagem 
escrita e boa expressão oral. Possuir CNH B e vivência na direção em autoestradas e estradas de 
terra. Disponibilidade de flexibilidade de horário, e de fixar moradia em Mariana/MG. 
 
3. Local de Trabalho 
 
Escritórios da Cáritas em Mariana – Minas Gerais.  

 
4. Dos Critérios de Seleção 
 
O processo seletivo será simplificado e constará de quatro etapas: 

 
4.1. Primeira etapa: análise de currículo, carta de apresentação e interesse - Caráter 
Eliminatório; 
4.2. Segunda etapa: entrevista presencial ou por Skype dos (as) candidatos (as) pré-
selecionados (as) – Caráter Eliminatório  
4.3. Terceira etapa:  Estudo de caso - Caráter Eliminatório; 

 
5. Do Processo Seletivo: 

 
5.1 - As etapas descritas no tópico 4 serão realizadas nos seguintes endereços: 
 
Escritório Cáritas - Rua Monsenhor Horta, 76. Bairro Rosário, Mariana – Minas Gerais 

6. Dos prazos deste edital: 
  

6.1. Publicação do edital: 25/04/2019   
6.2. Questionamentos e esclarecimentos acerca do edital: até 26/04/2019 até às 23:00h e 
59min.  
6.3. Recebimento de currículos carta de apresentação e interesse: de 25/04/2019 a 01/05/ 
2019, até às 23:00h e 59min. 
6.4. Análise dos currículos, definição e divulgação de selecionados para entrevistas: 
07/05/2019 até as 23:59  
6.5. Realização das entrevistas e estudo de casos: 08, 09 e 10/05/2019 – Horário à definir;  
6.6. Divulgação dos nomes a serem contratados (resultado final da seleção) 11/05/2019 até 
às 23:00h e 59min.  
6.7. Prazo para Recurso sobre o resultado final: de 11/05/2019 até 13/05/19 às 23:59 e 
59min. 

        6.8. Início da Contratação. Após 13/05/2019. Os candidatos selecionados devem ter 
disponibilidade imediata para contratação.  

 



 
 

 

 
7. Procedimento para inscrição e questionamentos:  

 

Os currículos para candidatura às vagas, bem como questionamentos/esclarecimentos 
referentes ao presente comunicado, deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrônico 
caritasmg.projetomariana@gmail.com    

Assunto: Edital de Seleção nº 005/2019 – Com nome do cargo que estará concorrendo  

Os resultados das etapas descritas nos itens 4 e 6 serão divulgados no site da Cáritas Brasileira 
Regional Minas Gerais:  mg.caritas.org.br  

  .  

 
 

Belo Horizonte, 25 de abril de 2019. 
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