
PROCESSO SELETIVO 01/2022 DO CONSELHO 

METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE DA SOCIEDADE DE 

SÃO VICENTE PAULO (CMBHSSVP) 

 

Processo seletivo nº 01/2022 

 

EDITAL CMBHSSVP Nº 01, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

A Presidente do Conselho Metropolitano Belo Horizonte da Sociedade São Vicente de Paulo 

(CMBHSSVP), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública a seleção 

para a contratação de Assistente Social.  

1. DA FUNÇÃO: 

1.1  O profissional neste certame selecionado e contratado terá como atribuições a realização de 

planejamento, acompanhamento e execução das ações da Assistência Social no CMBHSSVP 

conforme descrições contidas no item 2.1 

1.2  Remuneração inicial: R$ 3.255,57 (três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 

e sete centavos) acrescido de vale transporte. 

1.3 O profissional terá ainda como benefício o recebimento de uma cesta básica mensal  

1.4 Jornada de Trabalho: 6 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais. 

2.  DA FINALIDADE E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO: 

2.1 O CMBHSSVP abre o presente processo seletivo com o objetivo de contratação de 01 (um) 

Assistente social para a realização das seguintes funções: 

• Elaborar pareceres técnicos, relatórios de ações, notas técnicas, planos de ação; Participar de 

reuniões; Prestar esclarecimentos à Diretoria do CMBHSSVP por meio das ferramentas de 

comunicação, relatórios, e outras; Organizar relação de parcerias estratégicas locais e regionais; 

Elaborar prestação de contas; Desenvolver análises, estudos, qualitativos e quantitativos de 

impacto e processar dados e informações através de indicadores; Apontar oportunidades de 

fontes de financiamento; Assessorar a Diretoria do CMBHSSVP no relacionamento e contato 

com parceiros; Captar recursos externos e movimentar recursos internos, em conjunto com a 

Diretoria do CMBHSSVP; Participar da construção e monitoramento de ferramentas de gestão; 

Tomar parte da estruturação, execução e monitoramento de iniciativas de impacto social do 

CMBSSVP; Atuar diretamente para o alcance das metas estabelecidas; Participar de seminários, 

cursos, eventos, grupos de estudo e capacitações propostas pelo CMBHSSVP; Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

3. DOS ATRIBUTOS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES: 

3.1 O candidato selecionado deverá demonstrar as seguintes características, conhecimentos e 

habilidades técnicas e comportamentais: 

• Atenção; Agilidade de raciocínio; Habilidade na língua portuguesa com desenvoltura verbal, 

escrita e redação; Comunicação; Iniciativa; Proatividade; Empatia; Planejamento e controle; 

Relacionamento interpessoal; Capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar; Visão 



estratégica, sistêmica e analítica; Gerência para resultados e solução de problemas; Capacidade 

de gerenciar conflitos e gerar consensos; Inclinação de manter imparcialidade; Conduta ética 

nas relações de trabalho, principalmente com respeito às diferenças; Desenvoltura para trabalhar 

com o pacote Office; Noção, compreensão e visão sistemática de políticas públicas e sociais, em 

específica a Política de Assistência Social (PNAS); Noção, compreensão e visão sistemática da 

Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS); Desejável experiência com terceiro setor/setor 

público; Desenvoltura e experiência com elaboração e acompanhamento de projetos sociais; 

Capacidade de fazer prestação de contas; Desejável experiência com elaboração de relatórios 

CMAS/CEBAS (Educação e Assistência);  

3.2  O candidato selecionado deverá ter disponibilidade para início imediato das funções.  

4 DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 Poderão se inscrever para participar do processo de seleção os profissionais Assistentes 

Sociais com registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. 

4.2 As inscrições terão início a partir das 08:00h do dia 23/02/2022 e término às 23h59min do 

dia 03/03/2022. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada por meio do envio da documentação descrita abaixo, 

digitalizada, para o endereço eletrônico curriculos@ssvpcmbh.org.br, constando como assunto a 

palavra “INSCRIÇÃO”. 

4.4 O envio do Currículo profissional caracterizará a inscrição. 

4.5 Realizada a inscrição, não serão aceitos pedidos de inclusão, alteração ou exclusão de 

informações. 

4.6 O candidato se obriga pelas informações prestadas nos documentos exigidos, arcando com a 

responsabilidade por eventuais erros e/ou omissões. 

4.7 Não serão aceitas inscrições fora dos períodos e horários definidos no item 3.2. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO: 

A documentação digitalizada em formato “PDF” deverá ser enviada exclusivamente para o e-

mail curriculos@ssvpcmbh.org.br, conforme a seguir: 

a) Currículo profissional; 

b) Cédula de identidade profissional ou carteira profissional emitida pelo CRESS;  

c) Documento de identificação com foto onde conste a informação do número do CPF;  

d) Comprovante de endereço.  

e) Termo de concordância (ANEXO I) 

f) Declaração de concordância de utilização de dados para participação do processo seletivo 

01/2022 em observância da LGPD (ANEXO 2) 

6. DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

6.1 O processo seletivo será composto por 02 (duas) etapas de caráter classificatório e 

eliminatório.  

6.1.1 A primeira etapa será realizada em 02 (duas) fases, sendo ANÁLISE DOS REQUISITOS 

DE CONTRATAÇÃO E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO, de caráter 



eliminatório e após a ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES CURRICULARES, 

COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS DAS INFORMAÇÕES de caráter classificatório.  

6.1.2 A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída de 

ENTREVISTA TÉCNICO/COMPORTAMENTAL.  

6.2 As etapas serão realizadas conforme cronograma que se segue: 

Período de Inscrição 08:00h de 23/02/2022 a 23:59h de 03/03/2022 

Análise de requisitos de contratação e documental  04/03/2022 a 08/03/2022 

Análise curricular e documentos comprobatórios 09/03/2022 a 10/02/2022 

Entrevista 14/03/2022 a 18/03/2022 

Avaliação médica - 
 

7.  DA ENTREVISTA: 

7.1  O candidato receberá pelo e-mail a data, horário e local para entrevista; 

7.2  O não comparecimento na data e horário estipulado enseja na desclassificação. 

8. A relação de candidatos com inscrição homologada para participação neste processo de 

seleção será divulgada na internet, por meio do endereço eletrônico: www.ssvpcmbh.org.br. 

9. O CMBHSSVP não se responsabiliza pelo não recebimento de dados enviados pelos 

candidatos, em virtude da impossibilidade do envio em razão de falhas ou erros ocasionados por 

problemas no provedor de internet; por falhas na rede mundial de computadores, por problemas 

técnicos que eventualmente possam afetar ou interromper as inscrições nem por interrupções ou 

eventuais falhas, atrasos, mau funcionamento eletrônico de qualquer tipo de rede, hardware, 

software, falha humana ou qualquer outro problema técnico de atuação das operadoras de 

serviço de telecomunicações que porventura o candidato venha a enfrentar no momento da 

inscrição ou em outro momento. 

Do mesmo modo, não serão aceitas inscrições fora do prazo previsto neste edital ainda que por 

motivos de caso fortuito ou força maior, ou qualquer outro fato alheio que impeça o candidato 

de utilizar-se dos meios e prazos para efetuar as inscrições, e participar da entrevista ou 

qualquer fase deste processo seletivo. 

10. A documentação comprobatória apresentada será objeto de análise pelo CMBHSSVP que 

avaliará se o candidato preenche os requisitos bem como aptidão para ocupar a vaga para qual 

se candidatou. Assim, todas as experiências profissionais e os cursos específicos informados no 

momento da inscrição serão verificados durante o processo de seleção, devendo o candidato 

desde já ser advertido de que poderá ser responsabilizado pelas informações. 

11. O candidato convocado para a contratação sujeitar-se-á à avaliação médica (exame 

admissional), de caráter eliminatório, tendo por objetivo avaliar as condições do candidato para 

classificá-lo como APTO, observadas as atividades que serão desenvolvidas no exercício da 

função. 

12. Ao se candidatar à vaga, o candidato autoriza que o CMBHSSVP prossiga com as etapas do 

procedimento seletivo, observadas as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados – 

LGPD. 



12.1 O candidato tem ciência de que, com sua concordância expressa consignada no ANEXO I 

deste edital, poderão ser enviadas mensagens para seu WhatsApp ou e-mail, informando sobre o 

processo seletivo.  

12.2 Os documentos apresentados ficarão retidos e toda informação será armazenada no banco 

de dados do CMBHSSVP que serão excluídas após o término do certame e em conformidade 

com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. 

13. O candidato aprovado será convocado, por meio de Whatsapp, e-mail ou telefone, fornecido 

no ato da inscrição.  Dessa forma, o candidato aprovado deverá comparecer na data estipulada 

para realização de exame admissional e para a entrega dos documentos originais bem como 

conferência da experiência e formação exigidas.  

14. O candidato que não comparecer ao exame e/ou não entregar a documentação original e/ou 

entregar de forma incompleta será desclassificado. 

15 . ANEXOS 

15.1 Anexo 1 – Declaração de ciência e concordância 

15.2 Anexo 2 – Declaração de concordância para utilização de dados durante o processo 

seletivo. 

 

Belo Horizonte 22 de fevereiro de 2022 

 

 

Neusa Gomes Araújo 

Presidente do CMBHSSVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA –  

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2022 DO CONSELHO METROPOLITANO 

DE BELO HORIZONTE DA SSVP (CMBHSSVP) 

.  

Eu _________________________________________________________________________, 

(nacionalidade), ____________ (estado civil), _________________________________ 

portador da carteira de identidade n° __________________, expedida pelo _______, em 

__/__/__, inscrito no CPF/MF sob o n° ______________________, residente e domiciliado na 

_____________________________________________________________(endereço 

completo), na qualidade de candidato (a) ao Processo Seletivo edital 01/22 do CMBHSSVP, 

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei, e em atendimento ao Processo supracitado, 

veracidade de todas as informações prestadas no âmbito do referido Edital, que apresento para 

inscrição no processo seletivo são verdadeiros e autênticos. Nada mais a declarar, e ciente das 

responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.  

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 2022. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

- DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA 

PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/2022 EM OBSERVÂNCIA DA LGPD 

– 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2022 DO CONSELHO METROPOLITANO 

DE BELO HORIZONTE DA SSVP (CMBHSSVP) 

.  

Eu _________________________________________________________________________, 

(nacionalidade), ____________ (estado civil), _________________________________ 

portador da carteira de identidade n° __________________, expedida pelo _______, em 

__/__/__, inscrito no CPF/MF sob o n° ______________________, residente e domiciliado na 

_____________________________________________________________(endereço 

completo), na qualidade de candidato (a) ao Processo Seletivo edital 01/22 do CMBHSSVP, 

DECLARO, para fins de direito, sob as penas da lei que autorizo a utilização dos meus dados 

única e exclusivamente para a participação no processo seletivo supracitado, e ciente das 

responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.  

 

Belo Horizonte, _____ de _______________ de 2022. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 


