EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO
EDITAL 002/2017
A FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – FUNCEPE, sociedade civil
sem fins lucrativos, com sede a Rua Tomas Acioli, 34, Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará, regularmente
inscrita no CNPJ/MF sob o no. 09.628.053/0001
09.628.053/0001-26,, no uso de suas atribuições torna público que
estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para preen
preenchimento
chimento de vagas nos
cursos de:
1.
2.
3.
4.

CUIDADOR
UIDADOR DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO;
POSTURA PROFISSIONAL;
ALFABETIZAÇÃO.

Através do PROGRAMA CAPACITA+
Com o Objetivo de:
1. Otimizar o nível de instrução técnica dos participantes do projeto nas áreas d
de
educação, saúde, ação social, meio ambiente e infraestrutura.
2. Incentivar a conclusão da capacitação através da concessão de bolsas de estudo e
monitoria.
3. Integrar os participantes nos programas sociais executados pelo Governo Municipal.
4. Criar mecanismos de inserção no mercado local de trabalho
NÚMERO DE VAGAS:
502 (QUINHENTAS E DUAS)
EXIGENCIAS PARA PARTICIPAÇÃO:
Os Interessados devem entregar o currículo, acompanhado de copias do RG, CPF, Comprovante de
Endereço e comprovação de escolaridade.
DO PROCESSO SELETIVO
Os Documentos serão acatados até as 12:00 horas do dia 31/07/2017,
/07/2017, na sede da prefeitura
municipal de BARREIRA.
A análise e seleção curricular ocorrerão pela comissão da FUNCEPE no dia 01 de Agosto de 2017,
Serão considerados os seguintes aspectos, desde que devidamente comprovados: Preenchimento
dos critérios obrigatórios, experiencia profissional compatível com o curso a ser realizado.

O Resultado da seleção será divulgado no site da funcepe www.funcepe.org.br e no flanelógrafo da
Prefeitura Municipal de Barreira no dia 01 de Agosto de 2017.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA BOLSA DE ESTUDO
Os selecionados assinaram o termo de bolsa no dia 01 de Agosto de 2017.
O Termo
mo de Bolsa terá um prazo de 5 (cinco) meses, encerrando em 31 de Dezembro de 2017.
O Bolsista será cadastrado no Seguro de Acidentes Pessoais.
Os Valores das Bolsas serão atribuídas de acordo com a aplicação das atividades praticadas no
desenvolvimento dass atividades da Bolsa.
O período de contratação, pode ser rescindido a qualquer momento através de simples notificação,
sem ônus para as partes. As renovações de Contratos podem ocorrer por até dois anos, enquanto
o Bolsista frequentar as aulas.

Fortaleza, 17 de Julho de 2017.

João Bosco Freitas Cordeiro
Presidente da FUNCEPE

