
EDITAL N.º: 007/2015 
 
 
 

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 por prazo determinado, para o desenvolvimento do 
Programa Judicial de Conciliação para Remoção e Reassentamento Humanizados, 
coordenado pela Justiça Federal de Minas Gerais e Instituto RONDON® Minas, 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 20 de 
agosto de 2015 a 26 de agosto de 2015, e na sede do Projeto Rondon® Local Direitos 
Humanos, situada na Rua José Rachel de Pinho, 213, bairro Jardim Vitória, Belo Horizonte/MG. 
 
2. DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 
2.1- As inscrições deverão ser realizadas por meio do site institucional: 
http://rondonminas.wordpress.com/ no link Edital N.º: 007/2015, via preenchimento da ficha de 
inscrição, disponível no link Edital 07/2015. 
2.2 - Serão validadas as inscrições com o preenchimento da ficha de inscrição e a entrega de 
documentos em local e horário descritos no item 3.4. 

2.3 - Antes de efetuar a 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 de 20 de agosto a 26 de agosto de 2015. 
3.2 – As inscrições serão encerradas no dia 26/08/2015 as 11:00hs. 
3.2 - Após o preenchimento da ficha de inscrição, os (as) candidatos (as) deverão apresentar a 
seguinte documentação em local e data conforme item 3.4 deste edital: 
3.2.1 - Cópia da documentação pessoal (CTPS, CPF, RG); 
3.2.2 - Cópia do comprovante de escolaridade fornecida por instituição de ensino ou equivalente 
credenciada pelo órgão competente; 
3.2.3 - Comprovante de experiência profissional e demais cursos complementares (informados 
na inscrição). 
3.3 - Em caso de confirmação da não veracidade das informações fornecida pelo (a) 
candidato (a) a inscrição será cancelada automaticamente. 
3.4 – Toda documentação deverá ser entregue pessoalmente, no horário das 10:00hs às 
17:00hs no período de 20 de agosto a 26 de agosto de 2015, no seguinte endereço: Rua José 
Rachel de Pinho, 213, Bairro Jardim Vitória/Belo Horizonte – Minas Gerais. 
3.5 - Os candidatos que atenderem ao disposto nos itens anteriores, após inscrição e entrega 
dos documentos, 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. Serão classificados pela Comissão 
de Seleção e Avaliação os candidatos que possuírem perfil compatível com a função requerida, 
dentro dos requisitos estabelecidos na descrição dos cargos. 
4.2.3 - Consiste a primeira etapa do processo em uma análise do histórico profissional e 
habilitação acadêmica do candidato à necessidade e o perfil desejável para o exercício do cargo 
a ser ocupado. 
4.2.4 – O resultado da primeira etapa do processo seletivo estará disponível no site institucional 
até o dia 31/08/2015 - http://rondonminas.wordpress.com  
 



 
4.3 - Segunda Etapa: Entrevista de Grupo 
4.3.1 - Somente os candidatos selecionados na primeira etapa, passarão para próxima etapa, 
a entrevista de grupo. 
4.3.2 - A entrevista de grupo consiste em um momento de interação entre os candidatos, no 
qual serão propostas situações fictícias a fim de avaliar o desempenho do candidato no trabalho 
em equipe e o conhecimento técnico profissional nas relações rotineiras no âmbito laboral para 
o cargo a ser ocupado. 
4.3.3 - O resultado da segunda etapa do processo seletivo estará disponível no site institucional 
até o dia 09/09/2015 - http://rondonminas.wordpress.com   
4.4 - Terceira Etapa: Entrevista Individual 
4.4.1 - Somente os candidatos selecionados na segunda etapa, 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 ocupação da vaga candidatada. 
4.4.3 - O resultado da terceira etapa do processo seletivo estará disponível no site institucional 
até o dia 21/09/2015 - http://rondonminas.wordpress.com. 
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 pela coordenação do Projeto Rondon® Local Direitos Humanos, membro da 
Diretoria Executiva do Instituto Rondon® Minas e Recursos Humanos. 
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 quarta etapa do processo seletivo estará disponível no site institucional 
até o dia 28/09/2015 - http://rondonminas.wordpress.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. DAS DISTRIBUIÇOES DAS VAGAS E HABILITAÇÃO EXIGIDA:  
 
 

CARGO / JORNADA DE TRABALHO ESCOLARIDADE HABILITAÇÃO EXIGIDA 
NÚMERO 

DE VAGAS 

Analista de Comunicação/Arte Educação / 
30hs 

SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Comunicação Social e/ou 
Artes Visuais. 

01 

Analista de suporte técnico pedagógico / 
20hs 

SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em qualquer área do 
conhecimento. 

02 

Arquiteto e Urbanista (Assistência Social e 
Saúde) / 25hs 

SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Arquitetura e Urbanismo. 
01 

Arquiteto e Urbanista (Urbanismo) /25hs SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Arquitetura e Urbanismo. 
02 

Assistente Social - (Assistência Social e 
Saúde) / 30hs 

SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Serviço Social. 04 

Assistente Social – (Mobilização) / 30hs SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Serviço Social. 
01 

Assistente Social (Urbanismo) / 30hs SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Serviço Social. 
02 

Servente de Limpeza / 44hs FUNDAMENTAL 

 Experiência comprovada 
mínima de 06 meses em 
atividade de Conservação e 
Limpeza. 

01 

Engenheiro Civil (Assistência Social e 
Saúde) / 25hs 

SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Engenharia Civil. 
01 

Engenheiro Civil (Urbanismo) / 25hs SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Engenharia Civil. 
01 

Engenheiro Produção Civil (Urbanismo) / 
25hs 

SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Engenharia de Produção 
Civil. 

01 

Motorista / 44hs MÉDIO 
 Técnico com nível médio 

completo experiência mínima de 
01 ano na função de motorista. 

04 

Técnico em Edificações (Urbanismo) / 44hs TÉCNICO 
 Técnico com nível médio 

completo. 
01 

Técnico em práticas esportivas 
(Socioeducativo) / 30hs 

SUPERIOR 
 Técnico com formação superior 

em Educação Física. 
01 

Vigia noturno / 44hs MÉDIO 
 Técnico com nível médio 

completo, experiência 
comprovada na função de vigia. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. DAS DESCRIÇÕES DOS CARGOS  
 

a) ANALISTA DE COMUNICAÇÃO / 30hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência em produção audiovisual, multimídia, edição de vídeos e fotografias. 
Desejável experiência em projetos artísticos, agências de publicidade e propaganda, televisão ou 
rádio. Necessário domínio em programas de editoração de fotos e vídeos, como Photoshop, 
IIlustrator, Premiere Pro e After Effects.  
 

REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, disponibilidade de trabalhar em horários flexíveis, bom 
relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Cursos e Especializações em produção 
audiovisual será um diferencial. 

 
b) ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO / 20hs: 

 

CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência comprovada em docência no ensino superior com no mínimo 03 
publicações (artigo ou capítulo de livro) em sua área de conhecimento, acompanhamento e 
avaliação de produções didáticas e acadêmicas, elaboração de registros, organização de artigos e 
elaboração de programas de formação pedagógica interna.   
 

REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Mestrado ou Doutorado em qualquer área de atuação, disponibilidade para trabalhar em horários 
flexíveis, iniciativa, participação em projetos/programas sociais será um diferencial. 

 
c) ARQUITETO/URBANISMO (ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE) / 25hs: 

 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência em projetos arquitetônicos, elaboração de laudos periciais, avaliação 
de bem feitorias e edificações, acompanhamento técnico e assistencial de famílias em processo 
de remoção e desapropriação.  
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, experiência comprovada em atividades correlatas 
a arquitetura (consultoria, assessoria, projetos técnicos ou vínculo anteriores em 
empresa/entidade de arquitetura), facilidade em trabalhar com equipe multidisciplinar. 
 

d) ARQUITETO/URBANISTA (URBANISMO) / 25hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com formação superior em arquitetura, com experiência comprovada em regulação de 
edificações, planejamento, elaboração, avaliação e aprovação de projetos arquitetônicos junto a 
prefeitura de Belo Horizonte e região metropolitana.   
 

REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, vivência com atividades relacionadas ao Programa 
Minha Casa Minha Vida, disponibilidade de trabalho em horários alternados, iniciativa e 
cooperação.     
 

e) ASSISTENTE SOCIAL (ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE) / 30hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com 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) 
 



REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, disponibilidade de trabalho em horário alternado, 
facilidade em trabalhar com equipe multidisciplinar, especialização nas áreas de ciências 
humanas e sociais será um diferencial. 
 

f) ASSISTENTE SOCIAL (MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL) / 30hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência comprovada em atividades e ações de mobilização, atendimento 
individual e grupos familiares, organização de eventos e trabalho comunitário, elaboração de 
relatório de atividades e controle interno. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, extensão universitária, disponibilidade de trabalho 
em horário alternado, organização de materiais didáticos-pedagógicos. 
 

g) ASSISTENTE SOCIAL (URBANISMO) / 30hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
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, 
Políticas locais de Habitação de Interesse Social (PHLIS), Programa de Reassentamento de 
Famílias Removidas em decorrência de obras públicas ou Vítimas de Calamidade (PROAS). 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, disponibilidade de trabalho em horário alternado, 
facilidade em trabalhar com equipe multidisciplinar, especialização em Políticas Públicas. 
 

h) SERVENTE DE LIMPEZA / 44hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência comprovada em conservação, limpeza e manutenção predial. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Boa comunicação, dinamismo e disponibilidade. Cursos complementares de capacitação 
profissional será um diferencial. 
 

i) ENGENHEIRO CIVIL (ASSISTENCIA SOCIAL E SAÚDE) / 25hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência comprovada em projetos de engenharia, avaliação e perícia técnica 
em edificações, relatórios e pareceres técnicos sobre as condições físicas e estruturais de 
imóveis, acompanhamento técnico e assistencial para famílias em processo de remoção e 
desapropriação. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em atividades correlatas a engenharia (assessoria, consultoria, projetos de 
extensão universitária, estágio técnico ou vínculo anterior em empresa/entidade).   
 

j) ENGENHEIRO CIVIL (URBANISMO) / 25hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com formação superior em Engenharia Civil, com experiência comprovada em 
avaliações de imóveis, analise de patologias, vistorias e arbitragem de edificações. 
Conhecimento em avaliação em perícia de engenharia, vistoria cautelar, inspeção de obras e 
projetos. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 



Participação em atividades correlatas a engenharia (assessoria, consultoria, projetos de 
extensão universitária, estágio técnico ou vínculo anterior em empresa/entidade).   

k) ENGENHEIRO PRODUÇÃO CIVIL (URBANISMO) / 25hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com formação superior em Engenharia de Produção Civil, com experiência 
comprovada em planejamento, projeções, estudos de viabilidade econômica, inspeção de 
obras e projetos, execução de vistorias, perícias e emissão de laudos técnicos.  
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em atividades correlatas a engenharia (assessoria, consultoria, projetos de 
extensão universitária, estágio técnico ou vínculo anterior em empresa/entidade).   
 

l) MOTORISTA / 44hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência mínima de 06 meses e comprovada na função de motorista. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Comprometimento, boa comunicação e bom relacionamento interpessoal. 
 

m) TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES (URBANISMO) / 44hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com formação em Técnico Edificações e/ou Construção Civil, com experiência 
comprovada em acompanhamento de obras e reformas, elaboração de projetos de instalação 
predial, tais como elétrica, hidráulica, gás, incêndio por meio de interpretações das normas 
técnicas e de segurança ocupacional.  
 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, disponibilidade de trabalho em horário alternado, 
facilidade em trabalhar com equipe multidisciplinar, proativo e cooperação. Necessário curso 
complementar de nível técnico. 
 

n) TÉCNICO EM PRÁTICAS ESPORTIVAS (Socioeducativo) / 30hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência comprovada em planejamento e execução de ações socioeducativas, 
experiência em atividades relacionadas a Educação Física, sobretudo dança, aulas coletivas e 
ensino dos esportes em geral. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Participação em projetos/programas sociais, disponibilidade de trabalho em horários 
alternados, iniciativa, perfil motivacional, facilidade em trabalhar com equipe multidisciplinar.  
 

o) VIGIA NOTURNO / 44hs: 
 
CARGO DESCRIÇÃO: 
Técnico com experiência comprovada na função de vigia, controle de portaria, guarda e zelo 
do patrimônio. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 
Disponibilidade de horário noturno de trabalho, comprometimento, bom relacionamento 
interpessoal e disposição. 
 
 
 
 



 
 
7. DA REMUNERAÇÃO 
 

Analista de Comunicação/Arte Educação / 30hs R$ 3.000,00 
Analista de suporte técnico pedagógico / 20hs R$ 2.650,00 
Arquiteto (Assistência Social e Saúde) / 25hs R$ 4.000,00 
Arquiteto e Urbanista (Urbanismo) /25hs R$ 4.000,00 
Assistente Social – (Mobilização) / 30hs R$ 3.500,00 
Assistente Social (Assistência Social e Saúde) / 30hs R$ 3.500,00 
Assistente Social (Urbanismo) / 30hs R$ 3.500,00 
Servente de Limpeza / 44hs R$ 1.100,00 
Engenheiro Civil (Assistência Social e Saúde) / 25hs R$ 4.000,00 
Engenheiro Civil (Urbanismo) / 25hs R$ 4.000,00 
Engenheiro Produção Civil (Urbanismo) / 25hs R$ 4.000,00 
Motorista / 44hs R$ 1.100,00 
Técnico em Edificações (Urbanismo) / 44hs R$ 2.500,00 
Técnico em práticas esportivas (Socioeducativo) /30hs R$ 3.000,00 
Vigia noturno / 44hs R$ 1.100,00 

 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) No caso da inexistência de candidatos em qualquer das áreas, até o último dia do período 
estabelecido no item I, letra, fica prorrogado o período de inscrições para o dia 28/08/2015, 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) 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.  
e) 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. 
 


