Associação Beneficente O Pequeno Nazareno
www.opequenonazareno.org.br
Rua Nossa Senhora de Nazaré, 215, Colônia Terra Nova
Cep: 69015-240 Manaus – AM
opnmanaus@opequenonazareno.org.br

EDITAL 004/2018
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM N’O PEQUENO NAZARENO
O Pequeno Nazareno é uma organização nacional de referência na luta por dignidade e justiça para a infância.
Em nossa atuação na defesa dos direitos de crianças e adolescentes buscamos a sensibilização da sociedade para o
enfrentamento a problemática das crianças e adolescentes em situação de rua e a implementação de políticas públicas
efetivas. Sua Missão é acolher crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas, contribuir na construção de
seus projetos de vida, reatando o vínculo familiar e comunitário, buscando a garantia dos direitos fundamentais, e a
inclusão social das famílias, visando uma sociedade justa e solidária. A Visão é desenvolver um trabalho de excelência
na inclusão social de crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas e de suas respectivas famílias. Os Eixos
de Atendimento são Abordagem Social de Rua, Acolhimento Institucional, Atendimento às Famílias, Desenvolvimento
Profissional e Engajamento Político.
Mais informações em www.opequenonazareno.org.br
Processo Seletivo:





Os currículos dos candidatos deverão ser encaminhados em formato PDF, com o título do cargo selecionado
para o e-mail da organização: opnmanaus@opequenonazareno.org.br no período de 31/07/2018 a
01/08/2018.
Entraremos em contato com os candidatos pré-selecionados para agendar o dia e a hora da entrevista.
No momento da entrevista, as pessoas selecionadas deverão trazer os documentos comprobatórios que as
habilitam para o cargo selecionado.

1. Cargos:
1.1. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Principais atribuições: Atuar no Serviço Especializado a Crianças e Adolescentes em situação de Rua nos eixos de
atendimento da organização.

Pré-requisitos específicos:


Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Instituição.

Regime de trabalho: CLT
Remuneração bruta: R$1.000,00
Carga Horária: 40 horas semanais

