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EDITAL N. º: 001/2016 

 
 

1. PREÂMBULO 

 

O Instituto Rondon Minas, por meio 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 de seleção destinado à 
contratação de profissionais, em caráter temporário, para o desenvolvimento do 
Projeto Forças no Esporte, iniciativa do Programa Judicial de Conciliação para 

Remoção e Reassentamento Humanizados de Famílias do Anel Rodoviário e BR-
381, em parceria com o 12º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. 

 
2. DA DIVULGAÇÃO: 

 
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 3 a 9 de agosto de 2016, e na sede do Projeto Rondon® Local Direitos 

Humanos, situada na Rua José Rachel de Pinho, 213, Bairro Jardim Vitória, Belo 

Horizonte/MG. 
 

3. DO LOCAL DAS INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 

 
3.1-As inscrições deverão ser realizadas por meio do site institucional do Instituto 
Rondon Minas: http://rondonminas.wordpress.com/ no link Edital N. º: 
001/2016_Projeto Forças no Esporte, via preenchimento da ficha de inscrição, 
disponível no link Edital 001/2016_Projeto Forças no Esporte. 

 
3.2 - Serão validadas as inscrições com o preenchimento da ficha de inscrição e a 

apresentação dos documentos descritos no item 4. 
  

4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1 - As inscrições serão realizadas no período de 3 de agosto a 9 de agosto de 

2016. 

4.2 - Após o preenchimento da ficha de inscrição, os (as) candidatos (as) deverão 
anexar junto à ficha de inscrição, o currículo lattes (www.lattes.cnpq.br); 

 
4.3 - Em caso de confirmação da não veracidade das informações fornecidas 

pelo(a) candidato(a), a inscrição e participação no processo de seleção será 
cancelada automaticamente. 
 

Parágrafo único: Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato (a) deverá ler esse 

Edital, para certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 

participação nesse processo e aceita todas as condições nele estabelecidas. 
 

5. DO PROCESSO SELETIVO, DAS FASES E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

E CLASSIFICAÇÃO 

http://www.lattes.cnpq.br/
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5.1 - O processo seletivo constará de 4 (quatro) etapas de natureza eliminatória e 
classificatória: 
 
5.2 - Primeira etapa: Análise Curricular 
 

5.2.2 - 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 do 

item 6 do edital. 
5.2.2.1 – O resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado no site 
institucional (www.rondonminas.wordpress.com), no dia 12 de agosto de 2016, ou 

em lista de aprovados anexada na sede do Projeto Rondon® Local Direitos Humanos. 
5.2.2.2 – Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento dos resultados 

divulgados no site (www.rondonminas.wordpress.com). Não serão aceitos recursos 
sobre a não observância dos resultados e/ou perdas do prazo para as próximas 

etapas.  
 
5.3 - Segunda etapa: Entrevista de Grupo 

 
5.3.1 - Somente os candidatos selecionados na primeira etapa, na forma estabelecida 

no item 5.2.2, passarão para a segunda etapa que consiste em entrevista de grupo. 
Essa etapa ocorrerá no dia 16 de agosto de 2016. 

5.3.2 - A entrevista em grupo será de caráter eliminatório e consiste em um momento 

de interação e discussões entre os candidatos. Serão propostas situações fictícias, 
com objetivo de avaliar, dentre outras habilidades, o trabalho em equipe, desempenho 

e o conhecimento profissional para o cargo a ser ocupado. 
5.3.3 – Após a entrevista de grupo serão selecionados para a 3ª etapa do processo 
seletivo a quantidade máxima de 5 (cinco) candidatos por vaga.  

5.3.4 - O resultado da segunda etapa do processo seletivo será divulgado no site 
institucional (www.rondonminas.wordpress.com), no dia 17 de agosto de 2016, e em 

lista de aprovados anexada na sede do Projeto Rondon® Local Direitos Humanos. 
 
5.4 - Terceira etapa: Entrevista Individual 

 
5.4.1 – A entrevista individual será de caráter classificatório e consiste em entrevista 
individual com cada candidato classificado. Essa etapa ocorrerá no dia 18 de agosto 

de 2016.  

5.4.1 – Serão selecionados para a 4ª etapa do processo seletivo a quantidade máxima 
de 3 (três) candidatos por vaga. 
 
5.5 - Quarta etapa: Comissão de Seleção e Avaliação 

 
5.5.1 - 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. 
5.5.2 - A quarta etapa deste processo seletivo não será presencial. 
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5.5.3 - A Comissão de Seleção e Avaliação consiste em uma comissão de avaliadores, 

representados por profissional do Recursos Humanos e coordenação do Projeto 
Rondon® Local Direitos. 
5.5.4 - Esta etapa é de caráter decisório e classificatório. 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. 
5.5.5 - O resultado da Comissão Avaliadora será divulgado no site institucional 
(www.rondonminas.wordpress.com), e fixado no quadro de informações na sede do 
Instituto Rondon Minas até o dia 19 de agosto de 2016. 

 
6. DAS DESCRIÇÕES DOS CARGOS  

 
TÉCNICO EM PRÁTICAS ESPORTIVAS / 20h semanais: 

 
DESCRIÇÃO: 

 

Profissional com formação superior em Educação Física, com experiência 
comprovada em ministrar atividades diversificadas relacionadas à iniciação esportiva 

e recreação para crianças e adolescentes. Experiência em atividades voltadas para a 
inclusão social e valorização da cidadania. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 

 

Participação em projetos/programas sociais, disponibilidade de horário entre 11h e 
17h30, de segunda a quinta-feira, ter iniciativa, perfil motivador, disponibilidade 

motora, facilidade em trabalhar com equipe multidisciplinar. Necessário ter 
experiência mínima de 6 (seis) meses comprovada em ministrar atividades esportivas 
em geral.  

 
PEDAGOGO/ 20h semanais: 

 
DESCRIÇÃO: 

 

Profissional com formação superior em Pedagogia, com experiência comprovada em 
atividades educativas voltadas para crianças e adolescentes. Acompanhamento e 
reforço escolar de ensino fundamental. Experiência em atividades voltadas para 

inclusão social e valorização da cidadania. 
 
REQUISITOS DESEJÁVEIS: 

 
Participação em projetos/programas sociais, disponibilidade de horário entre 11h e 

17h30, de segunda a quinta-feira, ter iniciativa, perfil motivador, boa comunicação, 
escrita, facilidade em trabalhar com equipe multidisciplinar. Necessário ter experiência 

mínima de 6 (seis) meses comprovada em ministrar aulas e/ou reforço escolar para 
ensino fundamental. 
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7. DA REMUNERAÇÃO 

 
Técnico em práticas esportivas / 20h R$ 2.160,00 
Pedagogo / 20h R$ 2.520,00 

 

 
8. DA VIGÊNCIA E REGIME DE CONTRATAÇÃO 

  

8.1 - O contrato terá vigência de 105 (cento e cinco) dias, iniciando em 17/08/2016 
com encerramento em 09/12/2016. O regime de contratação será regido conforme a 

consolidação das leis trabalhistas e será por prazo determinado, conforme previsto no 
artigo 443 da consolidação das leis trabalhistas (CLT). 
 

 
9.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
a) apenas no caso da inexistência de candidatos em qualquer das áreas, até o último 
dia do período estabelecido no item 4.1, fica prorrogado o período de inscrições para 
o dia 12/08/2015, 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 4 desse 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 ou carteira do conselho representativa 
válida, 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 desse edital, dos quais não se poderá alegar 
desconhecimento. 

f) caso os candidatos não atendam às necessidades do cargo, segundo a visão dos 
avaliadores, novo edital poderá ser publicado para preencher as vagas. 
 

 

 

 
Recursos Humanos_Projeto Rondon® Local Direitos Humanos 

Contato: recursoshumanos@conciliabr381.com.br – (31) 3493-7146 

mailto:recursoshumanos@conciliabr381.com.br
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Coordenação do Projeto Rondon® Minas Local Direitos Humanos 
 
 

QUADRO DE VAGAS 

NÚMERO 
VAGAS 

HABILITAÇÃO EXIGIDA 
CARGA 

HORÁRIA 
DIA DA SEMANA HORÁRIO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 

Técnico com formação superior 
em Educação Física e registro 
no conselho profissional. 

20 horas 
semanais 

Segunda a quinta-
feira 

12:00 às 17:00 

- Planejar e executar atividades de iniciação esportiva. 
- Elaborar planos de aulas/oficinas para diferentes 
esportes. 
- Realizar o acompanhamento do grupo de 
participantes no translado até o local das atividades e 
no retorno. 
- Elaborar relatórios das atividades realizadas. 

22/08/2016 a 09/12/2016 

1 
Técnico com formação superior 
em Pedagogia 

20 horas 

semanais 

Segunda a quinta-
feira-feira 

12:00 às 17:00  

- Planejar e executar oficinas, cursos e palestras 
voltadas para a inclusão social e valorização da 
cidadania.  
- Planejar e ministrar ações de acompanhamento e 
reforço escolar para estudantes do ensino 
fundamental. 
- Atuar como facilitador na alfabetização dos 
beneficiários e participantes do projeto em questão. 
- Elaborar relatórios das atividades realizadas. 
- Realizar o acompanhamento do grupo de 
participantes no translado até o local das atividades e 
no retorno. 
 

22/08/2016 a 09/12/2016 

 


