
 
 

 

 
ERRATA 02 - EDITAL Nº 05/2019 DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

MODALIDADE SELEÇÃO DE CURRÍCULO E ENTREVISTA 

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 ou 

Geografia, 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. 

           ONDE SE LÊ: 
 

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.  

 
        LEIA-SE: 
 
2 . Das Atribuições: 

2.1.  Assessor (as) Técnico / Nível Superior – Arquitetura e Urbanismo ou Geografia  

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 ou Geografia. 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.  

 

Belo Horizonte, 27 de abril de 2019. 

 


