CHAMADA PÚBLICA
EDITAL – Nº08/2012

PROGRAMA 0153 – FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
O ACONCHEGO – APOIO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA,
CNPJ de n°02.477.269/0001-99, com Sede na SHCN CL, Quadra 106, Bloco A, Loja
38, Brasília- DF, no uso de suas atribuições legais, por meio de sua Presidente Soraya
Kátia Rodrigues Pereira, torna público o presente edital de Chamamento Público para
contratar um Revisor de Textos, para prestarem serviço no âmbito do projeto “Novos
Vínculos Afetivos para Crianças e Adolescentes”, projeto este integrante do convênio de
número 757399/2011 – SDH/PR
O contrato de trabalho será por RPA, com duração de 1 mês, a ser executado no período
maio à dezembro de 2013, conforme estipulado pela convenente e de acordo com a
legislação pertinente e complementar, mediante as normas e condições contidas neste
Edital.
1.0

Das disposições Preliminares: Revisor de Textos

• Número de Vagas: 1 (uma)
• Regime de Trabalho: RPA - Recibo de pagamento autônomo.
• Habilidades e requisitos:
•

Escolaridade: Nível superior, preferencialmente formado em letras.

•

Experiência em revisão de textos atentando para as expressões utilizadas,
sintaxe, ortografia e pontuação.

•

Boa redação;

2. Da remuneração (valores brutos): R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Do processo seletivo: Constará de duas etapas:

3.1 Análise de currículo;
3.2 Entrevista presencial;
4. As etapas serão realizadas conforme calendário abaixo:
5. Da convocação:
5.1 As convocações para entrevistas, e contratações serão feitas por e-mail ou
por telefone entre os dias 14 e 15 de maio de 2012.
5.2

Os

interessados

poderão

enviar

o

contato@aconchedodf.org.br, ate o dia 11 de maio de 2012.
6. Critério de desempate:
6.1 Serão considerados experiência na área revisão de textos.
6.2 Não será aceito currículo enviado fora do prazo.

Brasília-DF, 07 de maio de 2012

SORAYA KÁTIA RODRIGUES PEREIRA
Presidente

curriculum

para

