
 

CÁRITAS DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA – Av. Jaime Reis, 369 – São Francisco 
Curitiba – PR – CEP 80510-010 – Fone: (41) 2105-6358/ (41) 99588-4825 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 002/2023 
  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
  

A Cáritas da Arquidiocese de Curitiba, entidade membro da Cáritas Brasileira, 

buscando promover a defesa e promoção dos direitos e a dignidade humana, vem tornar público o 

processo seletivo simplificado para contratação de pessoal.  

 

I- DO LANÇAMENTO DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
Com o objetivo de fortalecer a equipe, a Cáritas da Arquidiocese de Curitiba lança o presente 

processo seletivo simplificado para preenchimento das seguintes vagas: 

 

II - DA VAGA  
 

CARGO CARGA HORÁRIO TEMPO QUANTIDADE Local de atuação 

Articulador Local 40hrs Indeterminado 01 Curitiba/PR 
 

  III- DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DA FUNÇÃO 
 

● Planejar as atividades a serem desenvolvidas e atuar na organização das atividades 

animando e estimulando as ações;  

● Acompanhar e elaborar formações, assessoramento técnico junto aos empreendimentos 

econômicos solidários no território da Arquidiocese de Curitiba; 
● Acompanhar sistematicamente as assessorias; participar e articular as atividades formativas e 

estruturais a serem desenvolvidas;  

● Colaborar com a organização da logística; cuidar dos instrumentais de controles e 

monitoramento das atividades; 

● Cadastrar e sistematizar dados nos sistemas internos da instituição; 

● Participar e contribuir proativamente em reuniões de planejamento, seguimento e avaliação 
da equipe. 

● Disponibilidade para viagens institucionais. 

● Planejar as atividades a serem desenvolvidas, atuar na organização das atividades 

animando e estimulando as ações; 

● Acompanhar as formações, assessoramento técnico junto aos empreendimentos; 
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● Fazer interlocução com as entidades membros da Cáritas dando suporte às 

ações de incentivo ao desenvolvimento local; acompanhar sistematicamente 

as assessorias;  

● Participar e articular as atividades formativas e estruturais do projeto; 

colaborar com a organização da logística; 

● Cuidar dos instrumentos de controles e monitoramento das atividades; elaborar relatórios e 

organizar a prestação de contas; 

● Oferecer assistência às instituições que queiram fortalecer a EPS na comunidade local; 

● Elaborar projetos sociais com vistas à captação de recursos/participação em prêmios e 

editais; 

● Fomentar e acompanhar processos de parcerias junto a organizações governamentais e não 

governamentais. 

 
Requisitos exigidos: 
 

● Graduação na área de humanas, sociais aplicadas e/ou outras áreas correlatas com a função; 

● Conhecimento, interesse e afinidade em atuação com a população em situação de rua;  

● Sensibilidade para trabalhos humanitários, sociais e garantia de direitos humanos; 

● Domínio da língua portuguesa;  

● Disponibilidade para viagens; 

● Ter facilidade para trabalho em equipe, com experiência de articulação e animação de 

grupos organizados em redes; 

● Ter sensibilidade para trabalhar em equipe; 

● Compreender a dinâmica de funcionamento das OSC’s, entidades sindicais, movimentos 

sociais, organismos governamentais de acesso aos direitos sociais e  pastorais sociais; 
●  Ter atuado em organização social e conhecer a missão da Cáritas e boa relação com a 

igreja;  

● Ter noção básica na área da economia solidária e educação popular; 

● Ter facilidade para trabalho em equipe, com experiência de articulação e animação de 

grupos organizados em redes, fóruns de economia solidária;  

● Ter experiência em assessoria técnica a empreendimentos econômicos solidários e redes 

solidárias;  

● Ter domínio do debate metodológico: atividades educacionais ou formativas no campo da 

economia solidária e educação popular;  

● Ter identificação com o trabalho social;  
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● Ter habilidade e sensibilidade para trabalhar com comunidades/grupos 

urbanos; Possuir habilidade para articular parcerias com pessoas e 

organizações governamentais e não governamentais;  
● Ter capacidade de planejar e coordenar eventos, solucionar problemas, 

mediar processos decisórios;  

● Ter capacidade de elaboração, sistematização e publicização de estudos, relatórios e 

materiais formativos;  

● Ter conhecimento sobre a temática economia solidária, considerando outras discussões 

como: Sustentabilidade, Economia Popular Solidária, Comercialização Solidária, Redes 

Solidárias, Planos de Viabilidade Econômica e Social;  

● Ter conhecimento e habilidade de informática (processador de texto, planilhas, correio 

eletrônico e internet);  

● Ter compromisso e conhecimento do movimento popular e social e educação popular;  

● Ter facilidade de mobilização e articulação; 

 

IV- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
● Conhecimento mínimo na área pretendida;  

● Habilidades técnicas e formação;  

● Currículo, carta de apresentação/motivação e carta de recomendação. 

 

IV.I - Dos voluntários 
 

Para concorrer a vaga deste presente edital, poderão se candidatar os voluntários(as) 

da Cáritas da Arquidiocese de Curitiba que possuem interesse em participar de forma 

constante e remunerada do corpo interno da Cáritas de Curitiba, deixando de atuar como 

voluntário e passando a atuar sob o regime da CLT. 

  
 
 
 
 
 

V- CONDIÇÕES SALARIAIS E DE TRABALHO 
● Salário Bruto: R$ 2.500,00; 

● Contratação sob o regime da CLT; 
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● Regime de trabalho: 40 horas semanais; 

● Vale alimentação: R$27,00 por dias úteis; 

● Vale Transporte; 

● Seguro de Vida; 

● Plano Odontológico (após experiência); 

● Plano de Saúde (com coparticipação / após experiência); 

  
VI- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

● Currículo*;  

● Carta de apresentação explicitando a motivação*;  

● Documento comprobatório de Graduação na área de humanas, sociais aplicadas e/ou outras 

áreas correlatas com a função; 

● 01 Carta de recomendação profissional*; 

● Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior*; 

● Termo de adesão ao serviço de voluntariado da Cáritas de Curitiba (a apresentação desse 

documento é facultativa)  

 

*Os candidatos que não apresentarem documentação completa não serão considerados  
para o processo seletivo. 

  
VII- SELEÇÃO  
O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas:  

1. Análise da documentação exigida;  

2. Entrevista para os/as candidatos/as pré-selecionados/as (as entrevistas serão  realizadas 

presencialmente). 

  

VIII- PRAZOS  
1. Divulgação do edital: 24/02/2023 

2. Recepção da documentação exigida: até 15/03/2023 

3. Convocação para entrevistas: 22/03/2023 

4. Entrevistas: 23 e 24/03/23 

5. Resultado Final: 27/03/2023 

 

*Cronograma sujeito a alterações 

** Início imediato 
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O currículo e as cartas solicitadas (conforme descrição abaixo) deverão ser 

enviados  via correio eletrônico (caritascwb@gmail.com e 

recrutamentoselecao@mitradecuritiba.org.br ) até às 23h59 (horário de Brasília), 

do dia  15/03/2023, com o assunto: Edital Nº 002/2023 PROCESSO SELETIVO- 
CURITIBA/PR 

A carta explicitando a motivação e interesse pela vaga deve ter no máximo 02 (duas)  

páginas, em papel A4, espaçamento de 1,5, em Fonte Times New Roman, tamanho 12,  margens 

esquerda, direita, superior e inferior 2,5 cm e deve ser encaminhada junto ao  currículo;  

Currículos recebidos após o dia e hora estipulados, bem como, aqueles que não 
estiverem preenchidos os requisitos solicitados neste edital, serão desconsiderados!!   

 
 
 
 
 
 
 

 
Dom José Antonio Peruzzo 

Presidente 
CÁRITAS DA ARQUIDIOCESE DE CURITIBA 
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