O Centro de Convivência Pestalozzi de Londrina, visando garantir os
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
objetivando suprir necessidades de pessoal, TORNA PÚBLICA A
ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO, para preenchimento do cargo
abaixo:
1. DA ATRIBUIÇÃO E VAGAS:
SERVIÇOS GERAIS (40hrs)

Requisitos/Escolarid
ade

Vencimento-base

- Ensino Fundamental Completo
- Possuir interesse na vivência com crianças e
adolescentes;
Habilidades:
Determinação,
Multifuncionalidade, Flexibilidade, Empatia, Pró
Atividade, Senso de Organização, Trabalho em
Equipe, Bom Relacionamento Interpessoal,
Responsabilidade e Dinamismo.
R$ 1.348,91+ VT + Alimentação no local

Vagas

1 Contratação imediata e Cadastro de reserva

Jornada de trabalho

40hrs semanais
Segunda à sexta, das 08:00hrs às 12:00hrs e
das 13:00hrs às 17:00hrs.

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
 Limpar e organizar todo o espaço físico da Unidade;
 Acolher os educandos no portão de entrada;
 Acompanhar a saída dos educandos ao término dos períodos;
 Abrir e fechar salas e o portão de acesso a Unidade;
 Participar de reuniões de equipe;
 Auxiliar, quando necessário, a cozinheira;
 Acompanhar e colaborar nos horários de almoço e lanche dos
educandos;
 Participar de atividades extras realizadas pela Instituição.

3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1As inscrições serão realizadas até o dia 10/07/2021, até ás
18:00hrs através de envio de currículo para o e-mail:
escolapestalozzi.adm@hotmail.com
4. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
4.1Possuir 18 anos completos;
4.2 Currículo atualizado com descrições das atividades desenvolvidas
em empregos anteriores;
5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
Os candidatos serão classificados a partir de Entrevista e Teste de
atividades de 30 minutos.
6. DA ANÁLISE:
6.1 O resultado da Análise de currículos será divulgado, bem como
horários das entrevistas será divulgado no dia 15/07/21 por meio do
endereço eletrônico www.pestalozzilondrina.com.

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:
7.1 O resultado final do Processo seletivo será divulgado, bem como
horários das entrevistas será divulgado no dia 15/07/21 por meio do
endereço eletrônico www.pestalozzilondrina.com.
7.2 A classificação no processo seletivo NÃO assegura ao candidato o
direito de contratação automática, ficando a concretização do ato
condicionado ao interesse, ás necessidades e possibilidades
financeiras da COMUNHÃO ESPÍRTA CRISTÃ DE LONDRINA,
mantenedora do Centro de Convivência Pestalozzi.
7.3 A contratação fica condicionada à realização de inspeção de
saúde por médico credenciado pela Medicina do Trabalho.
7.4 Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente
existentes, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade
do Processo Seletivo (2 anos) e poderão ser convocados em função
da disponibilidade de vagas futuras.
8. DA CONTRATAÇÃO:
a. O Contrato de trabalho para Educador(a) Social
indeterminado com registro em Carteira.

é por prazo

Atenciosamente,
À direção.

