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EDITAL Nº 001/2022 DE 02 DE MARÇO DE 2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – INSTITUTO NOVA ERA
O INSTITUTO NOVA ERA faz saber que realizará Processo Seletivo Simplificado para
contratação e formação de cadastro reserva, com vistas à contratação de profissionais,
objetivando atender às necessidades para os cargos vide quadro de vagas, por prazo
indeterminado.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Contratação dos profissionais dar-se-á de acordo com as necessidades do
Instituto Nova Era a partir da homologação do resultado.
1.2 Antes de efetuar a inscrição deste Processo Seletivo Simplificado, o candidato
deverá conhecer o Edital, as instruções e normas nele contidas, e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos para o cargo pleiteado.
1.3 Compreende-se como processo de seleção e suas etapas: inscrição, ANÁLISE
CURRICULAR de caráter eliminatório/classificatório, PROVA de caráter eliminatório,
ENTREVISTA de caráter classificatório e APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS de caráter
eliminatório nos termos deste Edital.
1.4 É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente os prazos e
publicações referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
1.5 Cronograma do Processo Seletivo
ATIVIDADE
Publicação de Edital
Período de inscrição
Entrega de certificados (obrigatório na
inscrição)
Homologação final das inscrições
Resultado preliminar da análise curricular
Convocação para a prova
Realização da prova
Resultado da prova
Entrevistas
Resultado do Processo Seletivo

DATA
2/03/2022
02/03/2022 a 23/03/2022
02/03/2022 a 23/03/2022
23/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
A partir do dia 28/03/2022
A partir do dia 29/03/2022
A partir do dia 30/03/2022
A partir do dia 01/04/2022

2. DOS CARGOS
2.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital tem a finalidade de
contratação e formação de cadastro reserva de profissionais com vistas à contratação
para os cargos, conforme discriminados no item 5 deste edital.
3. DAS INSCRIÇÕES
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3.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado se darão das 9h00min do dia
02/03/2022 às 17h00min do dia 23/03/2022, através de envio de currículo atualizado
e entrega de Certificado digitalizado no e-mail administrativo@institutonovaera.org.br
3.2 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo
ao Instituto Nova Era o direito de excluir do processo seletivo aquele que fornecer
dados incorretos, bem como, aquele que prestar informações inverídicas ainda que o
fato seja constatado posteriormente, sendo que tais fatos determinarão a anulação da
inscrição e dos demais atos dela decorrentes.
3.3 Conforme disposto na Lei Federal n.º 7.853/1989, Decreto Federal n.º 3.298/1999,
fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscreverem nesse Processo
Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.
3.4 Para efeito deste Processo Seletivo, “pessoa com deficiência é aquela que
apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de suas funções psicológicas,
fisiológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o
desempenho de atividades na forma ou na medida considerada dentro dos padrões
adotados como normais para o ser humano”.
3.5 O candidato que se declarar pessoa com deficiência concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos
critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e à(s) data(s) de
realização da(s) prova(s).
4. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1. Os critérios de seleção para as contratações serão os seguintes:
4.1.1. Etapa Classificatória:
a) Experiência Profissional;
b) Títulos Acadêmicos.
4.1.2. A classificação será feita em ordem crescente da pontuação final obtida
individualmente, considerando todos os candidatos classificados.
4.1.3. Os candidatos serão classificados de acordo com o quadro de pontuação abaixo.
Critério I

Pontuação
análise
currículo
Análise de currículo 15
e
entrevista
dirigida
TOTAL MÁXIMO
Critério II
Prova teórica
Prova teórica
15

por Pontuação
por Pontuação
de entrevista dirigida Máxima
5

20

20
Pontuação Máxima
15

Critério III

Pontuação por ano Quantidade
Pontuação Máxima
de experiência
Máxima
de
Comprovações
Tempo de exercício 5
5
10
na
atividade
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profissional,
função/ cargo e
que concorre, sem
sobreposição
de
tempo
Critério IV

Pontuação
título

Curso
de 1
atualização
e
Capacitação- entre
40 e 160h
Especialização
15
Total Máximo

por Quantidade
máxima
comprovações
5

1

Pontuação Máxima
de
5

15
20

4.1.4. Serão classificados os candidatos que a pontuação final ≥ a 50 pontos.
4.1.5. Os critérios de desempate na classificação serão os seguintes:
a) Candidato com maior pontuação na experiência;
b) Candidato com maior pontuação por titulações;
4.1.6. Os candidatos classificados para além do número de vagas disponíveis nesse
edital, serão inseridos em cadastro de reserva e, somente caso haja necessidade, serão
convocados para a etapa eliminatória do processo seletivo.
4.2 Etapa Eliminatória:
4.2.1 Os candidatos classificados participarão de teste de conhecimentos gerais na
área: prova escrita contendo 1 questão dissertativa aberta, elaborada e avaliada pelo
coordenador da área correlata.
4.2.2 Os candidatos aprovados na prova escrita, com nota final ≥ 5,0, serão
convocados para Entrevista final, a ser realizada pelo coordenador da área correlata
ao cargo a ser preenchido e profissional de recursos humanos e/ou representante do
Instituto Nova Era, no endereço: Rua Sete de Setembro, 777 – Centro – Ribeirão
Preto/SP.
4.2.3 Os candidatos aprovados na entrevista final deverão entregar os documentos de
contratação exigidos pelo Instituto Nova Era.
4.3. Para o cargo de serviços gerais, será realizada apenas a etapa da entrevista, no dia
indicado no cronograma deste edital.
5. DO QUADRO DE VAGAS DISPONÍVEIS:
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Categoria
Profissional

Nível
Superior
Completo
Assistente
Social

Atribuições

Carga
Préhorária
Requisitos
Semanal/
Vínculo
Contratual

Salário Base

*
Prestar 24hras
serviços sociais semanais/
a
fim
de CLT
orientar
indivíduos,
famílias,
comunidade e
instituições
sobre direitos e
deveres
(normas,
códigos
e
legislação),
serviços
e
recursos
sociais;

*
Ensino R$2000
superior
benefícios
completo
em Serviço
Social;

*
Planejar,
inscrever
e
acompanhar
programas
e
projetos sociais
em diferentes
áreas
de
atuação
profissional
(seguridade,
educação,
trabalho,
jurídica,
habitação
e
outras);

*
Ter
Experiência
em
Inscrição e
Prestação
de Contas
junto
à
Conselhos
de Direitos;

*Conselho
de Classe
Ativo;
*
Ter
experiência
em
Projetos e
em
3º
Setor;

*
Inscrever,
acompanhar e
prestar contas
junto
aos
Conselhos de
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+ 1 Vagas
*Obs:
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Direitos
(CMDCA,
CMAS,
CMI,
dentre outros);

*Desempenhar
orientações,
capacitações e
trabalhos em
grupos
conforme
demanda;
* Desempenhar
tarefas
administrativas
conforme
necessidade;

Assistente
Social

*
Inscrever
projetos,
programas
a
fim de captar
recursos para a
instituição.
*
Prestar
serviços sociais
a
fim
de
orientar
indivíduos,
famílias,
comunidade e
instituições
sobre direitos e
deveres
(normas,
códigos
e
legislação),
serviços e
recursos
sociais;
*
Planejar,
inscrever
e
acompanhar

* 24 horas *
Ensino R$
semanais
superior
2500/mensais
completo
*PJ
ou em Serviço
inscrição
Social;
municipal
com
* Conselho
emissão
de Classe
de
nota Ativo;
fiscal
*
Ter
experiência
em
Projetos e
em
3º
Setor;

*
Ter
Experiência
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programas
e
projetos sociais
em diferentes
áreas
de
atuação
profissional
(seguridade,
educação,
trabalho,
jurídica,
habitação
e
outras);

em
Inscrição e
Prestação
de Contas
junto
à
Conselhos
de Direitos;

*
Inscrever,
acompanhar e
prestar contas
junto
aos
Conselhos de
Direitos
(CMDCA,
CMAS,
CMI,
dentre outros);
* Desempenhar
orientações,
capacitações e
trabalhos em
grupos
conforme
demanda;
* Desempenhar
tarefas
administrativas
conforme
necessidade;

Assistente
Social

*
Inscrever
projetos,
programas
a
fim de captar
recursos para a
instituição.
*
Prestar * 24 horas *
Ensino R$
1
serviços sociais semanais, superior
2000/Mensais
a
fim
de
completo
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orientar
indivíduos,
famílias,
comunidade
instituições
sobre direitos
deveres
(normas,
códigos
legislação),
serviços
recursos
sociais;

durante 90 em Serviço
dias úteis. Social;
e *PJ
ou
inscrição
e municipal
com
emissão
e de
nota
fiscal
e

*
Planejar,
inscrever
e
acompanhar
programas
e
projetos sociais
em diferentes
áreas
de
atuação
profissional
(seguridade,
educação,
trabalho,
jurídica,
habitação
e
outras);

* Conselho
de Classe
Ativo;
*
Ter
experiência
em
Projetos e
em
3º
Setor;
*
Ter
Experiência
em
Inscrição e
Prestação
de Contas
junto
à
Conselhos
de Direitos;

*
Inscrever,
acompanhar e
prestar contas
junto
aos
Conselhos de
Direitos
(CMDCA,
CMAS,
CMI,
dentre outros);
* Desempenhar
orientações,
capacitações e
trabalhos em
grupos
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conforme
demanda;
* Desempenhar
tarefas
administrativas
conforme
necessidade;
*
Inscrever
projetos,
programas
a
fim de captar
recursos para a
instituição.
Nível Médio
Completo
* Orientar a
Agente
Comunitário comunidade
para promoção
Social
da saúde;
* Participar de
campanhas
preventivas;
*
Assistir
pacientes;
*
Realizar
manutenção nos
sistemas
de
abastecimento
de Água;
* Rastrear focos
de
doenças
específicas;
*
Socorrer
vítima;
*
Executar
tarefas
administrativas;
*
Promover
comunicação;
*
Incentivar
atividades
comunitárias;
*
Promover
educação
sanitária
e
ambiental;

* 16 horas
semanais.
*PJ
ou
inscrição
municipal
com
emissão
de
nota
fiscal

R$
1080 2
mensais
*Obs:
Vaga em
Boca do
Acre/AC
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* Demonstrar
competências
pessoais;
* Realizar ações
de controle de
endemias;
*
Visitar
domicílios;

6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. Para efeito de formalização do contrato fica definida a apresentação de cópia
autenticada em cartório ou cópia simples acrescida do original, para conferência pela
Comissão do Processo Seletivo Simplificado dos seguintes documentos:
I) 02 (duas) fotos 3X4;
II) pré-requisito para o cargo pleiteado;
III) títulos declarados no ato da inscrição para fins de pontuação;
IV) CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita
Federal;
V) carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da sua expedição;
VI) título de eleitor (frente e verso);
VII) comprovante de residência atualizado (últimos 60 dias) em nome do candidato,
cônjuge, pai ou mãe (água, luz, telefone, fatura de cartão);
VIII) comprovante de conta bancária;
6.2. Para os cargos celetistas, ainda serão necessários:
I) carteira de trabalho profissional, página na qual conste fotografia, número/série,
data de expedição, filiação e local de nascimento; comprovante de PIS/PASEP (frente
e verso);
II) certidão de quitação eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.jus.br ou
cartório eleitoral, informando que está quite ou não possui pendências com a justiça
eleitoral;
III) certificado de reservista (no caso de sexo masculino);
IV) certidão de casamento ou nascimento;
V) certidão de nascimento e cartão de vacina dos dependentes;
VI) Exame Admissional expedido por médico do trabalho (validade de 60 dias);
VII) O contrato será formalizado com base nos regramentos previstos na Consolidação
das Leis Trabalhistas DECRETO-LEI N.º5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, bem como da LEI
Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2018, a partir da sua entrada em vigor, além de
eventuais posteriores alterações.
5.2. Nenhum documento entregue para formalização do contrato poderá ser devolvido
ao candidato.

Rua Sete de Setembro, 777 – Centro – Ribeirão Preto/SP
CEP: 14010-180 – Fone: 16-3101-2040 – CNPJ – 17302.323/0001-32

DocuSign Envelope ID: 30F5EC96-24A4-47E9-9B64-F20CE9D5EAFE

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I) A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se
todos os atos decorrentes da inscrição.
II) A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e
na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas.
III) Dúvidas poderão ser sanadas através do telefone (16) 99718-1253.
IV) Os pedidos de recurso com a vaga específica e local de interesse deverão ser
enviados para o e-mail administrativo@institutonovaera.org.br :
8. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo terá validade de 02 (dois anos), a contar da data de publicação do
resultado no dia 01/04/2022
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