
EDITAL N.º: 004/2015/RM 
 
A COORDENAÇÃO DO PROJETO RONDON LOCAL DIREITOS HUMANOS, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com as disposições da legislação em vigor, faz 
saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para o 
preenchimento de vagas destinado à contratação de profissionais para o 
desenvolvimento do Programa Judicial de Conciliação para Remoção e 
Reassentamento Humanizados, coordenado pela Justiça Federal de Minas Gerais e 
Instituto RONDON Minas, lotes 01 a 07, trecho de Governador Valadares a Caeté/MG, 
na forma de Prestação de Serviços, com suas alterações posteriores, na forma a 
seguir: 
 
1. DA PUBLICAÇÃO 
 
1.1 - O presente Edital estará disponível ao público em geral, através do endereço 
eletrônico do Instituto RONDON Minas <<http://rondonminas.wordpress.com>> no 
período de 11 de março de 2015 a 16 de março de 2015, e na Sede do Instituto 
Rondon Minas, situada na Rua Costa Monteiro, 875, bairro Sagrada Família, Belo 
Horizonte/MG;  
 
2. DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 
 
2.1- As inscrições deverão ser realizadas por meio do site: 
http://rondonminas.wordpress.com/ no link Edital N.º: 004/2015. 
2.2 - Via preenchimento da ficha de inscrição, disponível no link Edital 04/2015. 
2.3 - Serão validadas as inscrições com o preenchimento da ficha de inscrição e a 
entrega de documentos em local descritos no item 3.5.  
2.4 - Antes de efetuar sua inscrição o candidato deverá ler este Edital para certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação neste processo e 
aceita todas as condições nele estabelecidas. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1  - As inscrições serão realizadas no período 11 de março a 16 de março de 2015. 
3.2  - Após o preenchimento da ficha de inscrição, os (as) candidatos (as) deverão 
apresentar a seguinte documentação em local e data conforme item 3.5 deste edital: 
3.3  - Cópia da documentação pessoal (CTPS, CPF, RG); 
3.3.1 - Cópia do comprovante de escolaridade fornecida por instituição de ensino ou 
equivalente credenciada pelo órgão competente; 
3.3.2 - Comprovante de experiência profissional e demais cursos complementares 
(informados na inscrição). 
3.4  - Em caso de confirmação da não veracidade das informações fornecidas pelo (a) 
candidato (a) a inscrição será cancelada automaticamente; 
3.5  - A documentação comprobatória dos pré-requisitos e experiência profissional 
exigido para os cargos deste processo seletivo deverão ser entregues pessoalmente, 
com recibo, no horário das 10:00hs às 17:30hs nos dias 11, 12, 13  e 16 de março de 
2015 e no horário das 09:00hs as 12:00hs no dia 17 de março de 2015, no seguinte 
endereço: Rua Costa Monteiro n° 875 – Bairro Sagrada Família/Belo Horizonte – Minas 
Gerais. 



3.5.1 - Os candidatos que atenderem, através da documentação entregue após 
inscrição, aos Pré-Requisitos e Experiência Profissional exigido para os cargos deste 
Processo Seletivo, estarão habilitados a participarem do Processo Seletivo. 
 
4. DO PROCESSO SELETIVO, DAS FASES E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO 
 
4.1  - O processo seletivo constará de 4 (quatro) etapas de natureza eliminatória e 
classificatória:  
4.2  - Primeira Etapa: Análise Curricular. 
4.2.2 - A Análise Curricular será de caráter eliminatório, no qual serão classificados, 
pela Comissão Avaliadora, os candidatos que possuírem formação acadêmica e 
experiência profissional compatível com a função requerida, dentro dos requisitos 
estabelecidos na descrição dos cargos. 
4.2.3 - Consistirá a primeira etapa do processo em uma analise criteriosa da 
capacidade técnica profissional e da habilitação acadêmica do candidato em relação ao 
perfil e às necessidades do cargo a ser ocupado.  
4.2.4 – Após a Análise Curricular, os candidatos selecionados serão convocados por e-
mail para participarem das etapas seguintes do processo seletivo. 
4.3  - Segunda Etapa: Entrevista de Grupo 
4.3.1 - Somente os candidatos selecionados na primeira etapa, na forma estabelecida 
no item 4.2.2 passarão para próxima etapa a entrevista de grupo. 
4.3.2 - A entrevista de grupo consiste em dinâmica de grupos, no qual serão propostas 
situações fictícias a fim de avaliar o desempenho do candidato nas relações rotineiras 
no âmbito laboral. 
43.3 – O resultado da entrevista de grupo será divulgado no mesmo dia da realização 
da atividade. Os candidatos aprovados serão convocados para participar da 3ª etapa 
do processo seletivo. 
4.4 - Terceira Etapa: Entrevista Individual 
4.4.1 - Somente os candidatos selecionados na segunda etapa, na forma estabelecida 
no item 4.3.2, passarão para próxima etapa a entrevista Individual. 
4.4.2 - Esta etapa consiste em entrevista individual com cada candidato classificado, 
onde serão avaliados o conhecimento do candidato em relação ao perfil profissional e 
acadêmico necessários para a vaga candidatada. 
4.4.3 - O resultado da entrevista individual será divulgado no mesmo dia da realização 
da atividade 
4.5 - Quarta Etapa: Comissão de Seleção e Avaliação 
4.5.1 - Após a conclusão e classificação nas etapas anteriores, serão selecionados 
para Comissão de Seleção e Avaliação a quantidade máxima de 3 (três) candidatos por 
vaga. 
4.5.2 - A quarta etapa deste processo seletivo não será presencial. 
4.5.3 - A Comissão de Seleção e Avaliação consiste em um grupo de avaliadores, 
representados pelo coordenador requisitante do cargo, coordenador geral do projeto, 
Analista de RH e um membro da Diretoria Executiva do Instituto Rondon Minas. 
4.5.4 - Esta etapa é de caráter decisório, onde será analisado o desempenho do 
candidato nas etapas anteriores do processo seletivo, a experiência profissional e 
acadêmica do candidato relacionando-as com o perfil e as necessidades do cargo a ser 
ocupado. 



4.5.5 - O resultado da Comissão Avaliadora será divulgado por resposta de e-mail e 
fixado no quadro de informações na sede do Instituto Rondon Minas ate o dia 23 de 
março de 2015. 
 
 
5. DAS DISTRIBUIÇOES DAS VAGAS E HABILITAÇÃO EXIGIDA: 
 

CARGO / JORNADA DE 
TRABALHO HABILITAÇÃO EXIGIDA 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDAD

E 
NÚMERO 

DE VAGAS 

Arquiteto Urbanista/30hs 

Técnico com formação 
superior em 
Arquitetura/Urbanismo, 
experiência comprovada 
em atividades correlatas à 
arquitetura (assessoria, 
consultoria, projetos 
técnicos ou vínculo anterior 
em empresa/entidade de 
arquitetura) 

Superior 3 

Engenheiro Civil/30hs 

Com conhecimento em 
avaliações de imóveis, 
analise de patologias 
construtivas em residências 
particulares. Análise de 
projeto de infraestrutura 
urbana como saneamento 
básico, rede de 
transmissão elétrica e 
telecomunicações. 
Conhecimento em 
avaliação em perícia de 
engenharia, topografia, 
hidrografia e viabilidade 
econômico-financeiro. 
 

Superior 2 

Geógrafo/30hs 

Análise de estudo de 
licenciamentos ambientais 
e urbanísticos e estudo de 
viabilidade através da 
análise geomorfológica da 
área. Métodos quantitativos 
para análise espacial, 
banco de dados 
geográficos, estudos 
ambientais, estudos sócio 
espaciais e estudos de 
planejamento urbano. 
Análise de mesoestrutura 
para ocupação estrutural do 

Superior 1 



empreendimento, ocupação 
em encostas e risco 
geológico. 
 

Advogado/30h 

Técnico com formação 
superior em Direito, com 
experiência comprovada 
em atividades de 
atendimento ao público em 
serviços, projetos, 
escritórios de advocacia, ou 
atividades em trabalho 
comunitário (assessoria, 
consultoria, projetos de 
extensão universitária, 
estágio técnico ou vínculo 
anterior em 
empresa/entidade) 

Superior 4 

Biólogo/30hs 

Com conhecimento em 
exploração sustentável e a 
conservação dos recursos 
da biodiversidade e para a 
recuperação de áreas 
degradadas, apto a avaliar 
o impacto dos diferentes 
estresses ambientais em 
espécies vegetais, com 
ênfase naqueles gerados 
pelas alterações antrópicas, 
visando a compreensão 
dos mecanismos de 
respostas das plantas e 
seleção de espécies a 
serem utilizadas em 
programas de 
biomonitoramento e 
fitoremediação 
 

Superior 2 

Assistente Social/30hs 

Técnico com formação 
superior em Serviço Social, 
experiência comprovada 
em atividades de 
atendimento ao público em 
serviços, projetos e 
benefícios da Política de 
Assistência Social, ou 
atividades em trabalho 
comunitário (assessoria, 
consultoria, projetos de 
extensão universitária,  

Superior 5 



estágio técnico ou vínculo 
anterior em 
empresa/entidade) 

 
 

6. DAS DESCRIÇÕES DOS CARGOS 
 

CARGO 
DESCRIÇÃO / PERFIL DO CARGO 

 

ARQUITETO 
URBANISTA 

Técnico com formação superior em Arquitetura/Urbanismo, 
experiência comprovada em atividades correlatas à arquitetura 
(assessoria, consultoria, projetos técnicos ou vínculo anterior em 
empresa/entidade de arquitetura) 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

Com conhecimento em avaliações de imóveis, analise de patologias 
construtivas em residências particulares. Análise de projeto de 
infraestrutura urbana como saneamento básico, rede de transmissão 
elétrica e telecomunicações. Conhecimento em avaliação em perícia 
de engenharia, topografia, hidrografia e viabilidade econômico-
financeiro. 
 

GEÓGRAFO 

Análise de estudo de licenciamento ambientais e urbanísticos e estudo 
de viabilidade através da análise geomorfológica da área. Métodos 
quantitativos para análise espacial, banco de dados geográficos, 
estudos ambientais, estudos sócio espaciais e estudos de 
planejamento urbano. Análise de mesoestrutura para ocupação 
estrutural do empreendimento, ocupação em encostas e risco 
geológico. 
 

ADVOGADO 

Técnico com formação superior em Direito, com experiência 
comprovada em atividades de atendimento ao público em serviços, 
projetos, escritórios de advocacia, ou atividades em trabalho 
comunitário (assessoria, consultoria, projetos de extensão 
universitária, estágio técnico ou vínculo anterior em empresa/entidade) 

BIÓLOGO 

Com conhecimento em exploração sustentável e a conservação dos 
recursos da biodiversidade e para a recuperação de áreas degradadas 
avaliar o impacto dos diferentes estresses ambientais em espécies 
vegetais, com ênfase naqueles gerados pelas alterações antrópicas, 
visando a compreensão dos mecanismos de respostas das plantas e 
seleção de espécies a serem utilizadas em programas de 
biomonitoramento e fitoremediação 
 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

Técnico com formação superior em Serviço Social, experiência 
comprovada em atividades de atendimento ao público em serviços, 
projetos e benefícios da Política de Assistência Social, ou atividades 
em trabalho comunitário (assessoria, consultoria, projetos de extensão 
universitária, estágio técnico ou vínculo anterior em empresa/entidade) 

 
 

7. DA REMUNERAÇÃO 
 



Assistente Social/30h  R$ 3.500,00 

Arquiteto Urbanista/30h  R$ 4.000,00 

Engenheiro Civil/30h R$ 4.000,00 

Geógrafo/30h  R$ 3.500,00 

Advogado/30h R$ 3.500,00 

Biológo/30h R$ 3.500,00 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 a) No caso da inexistência de candidatos em qualquer das áreas, até o último dia do 
período estabelecido no item II, letra “a”, fica prorrogado o período de inscrições 
para o dia 18/03/2015, nas mesmas condições estabelecidas neste edital e novo 
cronograma a ser divulgado pelo Setor de Recursos Humanos.  
b) Não serão confirmadas as inscrições sem a totalidade dos documentos exigidos 
no item 3 deste Edital.  
c) A divulgação do resultado estará a cargo da Comissão de Seleção e Avaliação.  
d) A inscrição do candidato implica desde logo o conhecimento e tácita aceitação 
das condições estabelecidas no inteiro teor deste edital, dos quais não se poderá 
alegar desconhecimento.  
e) Os profissionais que possuem Conselho Representativo de Classe e a 
obrigatoriedade de filiação para o exercício da profissão deverão apresentar 
Certidão Negativa emitida pela entidade representativa, caso sejam selecionados, 
no ato de sua contratação.  
 


