
 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 
 
 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1.  A Fundação Cardiovascular de Alagoas – Fundação Cordial torna pública a abertura de 

inscrições no período de 28 a 29 de novembro de 2018 para seleção de profissionais com a finalidade 

de compor a equipe do projeto “Cuidar: Reconhecer, Respeitar e Proteger a Dignidade da Pessoa 

Idosa” executado por esta Fundação e financiado pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos (Termo de Fomento nº 879019/2018), 

conforme condições abaixo.  

1.2. Este Edital, seus anexos e demais documentações a respeito da seleção estarão disponíveis no site 

www.soucordial.com.br, link processo seletivo. 

1.3. A seleção dos candidatos será realizada sob a responsabilidade do setor de Recursos Humanos do 

Hospital do Coração de Alagoas, instituição mantenedora da Fundação Cordial. 

1.4. Os candidatos selecionados de acordo com as regras deste Edital serão convocados conforme as 

necessidades e a viabilidade técnica-financeira para a celebração do contrato, e sua contratação será 

regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas. 

1.5. A participação do candidato na seleção implicará na aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste edital, bem como das normas e procedimentos do financiador do projeto e da 

Fundação Cordial. 

1.6. É assegurado à Fundação Cordial o direito de cancelar, no todo ou em parte, este documento, sem 

que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer indenização ou compensação aos participantes. 

 

2. CARGOS E VAGAS 

 

2.1.  O presente edital tem por objeto a seleção de 3 (três) profissionais de acordo com as 

características e condições descritas abaixo. 

Cargo 1 Analista Administrativo / Gestão de Projeto 

Perfil 

desejado 
 Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas 

afins. 

 Experiência em atividades administrativas de projetos financiados com recursos 

públicos, preferencialmente com experiência em SICONV; 

 Habilidade com Pacote Office; 

 Habilidade com planilhas, formulários, controle de arquivo; 

 Habilidade com redação oficial.  

Atribuições  Auxiliar o coordenador nas atividades de planejamento, gerenciamento e controle 

do projeto; 

 Elaborar, implementar, acompanhar a utilização e avaliar os formulários, 

protocolos e registros das atividades do projeto; 

  Responsabilizar-se pela elaboração dos relatórios e prestações de conta do projeto; 

 Propor e tomar providencias quanto a eventuais alterações do plano de trabalho e 

remanejamento de recursos; 

 Responsabilizar-se pela realização dos procedimentos administrativos de compras 

e contratações, sob a supervisão do coordenador da Cordial; 

 Responsabilizar-se pela inserção de dados no SICONV, organização de 

documentação e demais providencias necessárias à prestações de contas do 



 

 

 

 

 

projeto; 

 Realizar outras atividades correlatas. 

Nº de vagas 1 

Jornada de 

trabalho 

44 horas semanais 

Período de 

contratação 

12 meses (vigência do projeto) 

Remuneração 

bruta 

R$ 2.800,00 (mensal) 

 

Cargo 2 Assistente Social 

Perfil 

desejado 
 Graduação em Serviço Social; 

 Pós-Graduação em gerontologia ou experiência mínima de 2 anos na área de 

gerontologia; 

 Habilidade para conduzir grupos e facilitar rodas de conversa.  

Atribuições  Participar do planejamento do projeto e da organização de suas atividades, 

responsabilizando-se pelas atividades relativas ao serviço social; 

 Avaliar o perfil das instituições e organizar, juntamente com o coordenador do 

projeto, as ações que serão realizadas durante as campanhas; 

 Prestar assistência social aos idosos institucionalizados, especialmente no que se 

refere a garantia de seus direitos; 

 Auxiliar às ILPIs nos agendamentos necessários para os atendimentos médicos e 

de outras especialidades identificados no atendimento do fisioterapeuta;  

 Planejar, organizar e realizar rodas de conversas com os idosos institucionalizados; 

 Organizar e, se for o caso, responsabilizar-se pela instrução das palestras e 

capacitações para cuidadores e colaboradores das ILPIs; 

 Responsabilizar-se pelo planejamento, condução e facilitação das rodas de 

conversas com familiares dos idosos institucionalizados. 

 Realizar outras atividades correlatas. 

Nº de vagas 1 

Jornada de 

trabalho 

30 horas semanais 

Período de 

contratação 

12 meses (vigência do projeto) 

Remuneração 

bruta 

R$ 2.200,00 (mensal) 

 

Cargo 3 Psicólogo 

Perfil 

desejado 
 Graduação em Psicologia; 

 Experiência mínima de 01 ano em voluntariado em instituição sem fins lucrativos; 

 Habilidade para conduzir grupos e facilitar rodas de conversa.  

Atribuições  Participar do planejamento do projeto e da organização de sus atividades, 

responsabilizando-se pelas atividades relativas a Psicologia; 

 Avaliar o perfil das instituições e organizar, juntamente com o coordenador do 

projeto, as ações que serão realizadas durante as campanhas; 

 Prestar assistência psicológica aos idosos institucionalizados durante as visitas, 

avaliando e, se necessário, providenciando encaminhamentos para a continuidade 

do suporte psicológico; 

 Planejar, organizar e realizar rodas de conversas com os idosos institucionalizados; 

 Organizar e, se for o caso, responsabilizar-se pela instrução das palestras e 

capacitações para cuidadores e colaboradores das ILPIs; 

 Responsabilizar-se pelo planejamento, condução e facilitação das rodas de 

conversas com familiares dos idosos institucionalizados. 



 

 

 

 

 

 Realizar outras atividades correlatas. 

Nº de vagas 1 

Jornada de 

trabalho 

30 horas semanais 

Período de 

contratação 

12 meses (vigência do projeto) 

Remuneração 

bruta 

R$ 2.200,00 (mensal) 

 

3. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

3.1. O processo de seleção será composto por 03 (três) etapas:  

 Inscrição;  

 Análise Documental;  

 Entrevista por competência e Avaliação Comportamental; 

3.2. A etapa de análise documental será de caráter eliminatório e classificatório, sendo aprovado 

para a etapa posterior os dez primeiros colocados nesta etapa. As etapas de avaliação 

comportamental e entrevista terá caráter apenas eliminatório. 

3.3. A divulgação da documentação necessária e o formulário de inscrição para preenchimento 

prévio, estarão no site: www.soucordial.com.br no período de 28 e 29 de novembro, e deverão ser 

entregues juntamente com o currículo na Casa do Coraçãozinho, situada na Avenida Ariosvaldo 

Pereira Cintra, nº 193, Gruta de Lourdes, Maceió no horário de 7:00h às 17:00h. 

3.4. A inscrição será confirmada após o recebimento dos seguintes documentos:  

3.4.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato (modelo próprio, 

fornecido no site: www.soucordial.com.br);  

3.4.2. Fotocópia da carteira de identidade e CPF;  

3.4.3. Fotocópia do certificado ou diploma, que comprove a escolaridade e experiência 

profissional descritas no item 2.1, conforme o cargo de interesse;  

3.4.4. Comprovante de regularidade junto a Receita Federal/eSocial (http://esocial.gov.br/); 

3.4.5. Currículo profissional, impresso e assinado pelo candidato.  

3.5. A análise documental será realizada com base na documentação entregue no período de inscrição 

e observará o atendimento aos requisitos mínimos previstos neste Edital, além dos seguintes critérios e 

respectivas pontuações: 

Título/Descrição Pontuação de cada título Pontuação máxima 

Experiência profissional comprovada em 

funções com atribuições iguais ou similares 

às previstas para o cargo de interesse 

10 (por ano) 50 

Experiência profissional comprovada na 

execução de projetos financiados por 

Convênios 

10 (por ano) 30 

Participação como voluntário de instituições 

sem fins lucrativos em atividades iguais ou 

similares ao cargo de interesse 

10 (por ano) 20 



 

 

 

 

 

TOTAL 100 

 

3.6. A avaliação dos critérios elencados acima se dará mediante análise das informações profissionais 

do candidato, constantes no currículo, concomitantemente com os documentos que comprovem a 

experiência profissional relatada e atividades desenvolvidas de acordo com o perfil da vaga 

pretendida. 

3.7. Os candidatos aprovados na avaliação documental serão convocados para a fase de entrevista e 

avaliação comportamental por meio do site: www.soucordial.com.br, telefone e/ou e-mail.  

4. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

4.1. O processo seletivo será realizado de acordo com o cronograma apresentado no quadro abaixo. 

 

Evento Data provável 

Inscrição e Entrega de Documentação 28 e 29/11/2018 

Analise documental 03, 04 e 05/12/2018 

Convocação para Entrevista e Avaliação Comportamental 06/12/2018 

Entrevista e Avaliação comportamental 10,11 e 12/12/2018 

Resultado Final da Seleção - Entrevista por Competência e 

Avaliação Comportamental 

 

13/12/2018 

Entrega da Documentação para contratação 14/12/2018 

 

5. DA CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 

 

5.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo no número de vagas de que trata este edital 

deverão apresentar documentação completa de acordo com a relação de documentos que será 

entregue pela Cordial em até 3 dias a contar da data de convocação. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. É vedado o cometimento a terceiros (subcontratação) da execução dos serviços objeto da 

seleção;  

6.2. Em caso de desistência do selecionado, este será substituído pelo candidato seguinte que 

apresentar as condições necessárias para a execução dos serviços;  

6.3. Os casos omissos serão solucionados pela Fundação Cordial. 

 

Cláudio Fernando Rodrigues Soriano 

Presidente da Fundação Cardiovascular de Alagoas 

19 de novembro de 2018 


