
EDITAL DE ESTÁGIO

A CASA DA MULHER DO NORDESTE - CMN, no uso de suas atribuições legais, torna
público processo seletivo para contratação de estagiária/o, conforme as normas e condições
contidas neste Edital.

1. DAS VAGAS:

▪ 01 estagiária/o das ciências humanas.

2. REGIME DE TRABALHO:
● Carga horária:  20 horas semanais

3. DO PERFIL, DAS ATRIBUIÇÕES E DA REMUNERAÇÃO:

3.1 Área de atuação e perfil:
▪ Trabalho com crianças, adolescentes e jovens;
▪ Direitos da Crianças e Adolescentes;
▪ Direitos das Mulheres;
▪ Desenvolvimento Comunitário e organização social
▪ Auto organização das mulheres
▪ Relações sociais de gênero e raça, Raça/cor bem como políticas públicas e sociais;
▪ Comportamento ético nas relações sociais e no trabalho;
▪ Habilidade verbal e escrita;
▪ Capacidade para trabalhar com equipe multidisciplinar;

3.2       Tarefas e responsabilidades
▪ Apoiar construção do perfil socioeconômico das famílias envolvidas;
▪ Apoiar formação com crianças, adolescentes ,mulheres e jovens sobre as temáticas de:

gêneros, Direitos Humanos, enfrentamento à violência e ao racismo;
▪ Mobilizar a rede proteção do território de atuação  e parceiros/as em torno das demandas da

CMN na comunidade;
▪ Participar de reuniões e planejamento com equipe multidisciplinar e comunidades;
▪ Apoiar e orientar  as demandas das mulheres para acesso a redes de serviços públicos e

sociais;
▪ Apresentar relatórios e diários de campo.

4. O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE DUAS ETAPAS DISTINTAS:

1. Análise dos currículos;
2. Entrevista.

5. AS ETAPAS SERÃO REALIZADAS CONFORME CALENDÁRIO ABAIXO:

● Período de envio dos currículos -  04  a 14 de março de 2022 ´para  os e- mails:
cmn@casadamulherdonordeste.org.br /itanacy@casadamulherdonordeste.org.br com nome
SELEÇÃO ESTÁGIO no assunto do email;

● 15 de março de 2022  - Divulgação do resultado preliminar e convocação para entrevistas;
● 16 de março de 2022 – Realização das entrevistas;
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● 21 de março de 2022 – Divulgação do resultado final;
● 25 de março de 2022 – Previsão para entrega da documentação e possível contratação.

6. ENTREVISTA:

● A entrevista será destinada a avaliar as habilidades e requisitos requeridos para o estágio,
citados no item 3.2 deste edital;

● Em razão da pandemia, as entrevistas poderão ser realizadas através de vídeo chamada ou
presencial;

7. DA CONTRATAÇÃO:

a) O início do trabalho está previsto para 25/03/2022;
b) O/a profissional aprovada/o no processo seletivo deverá aguardar as orientações do setor

administrativo financeiro sobre os trâmites e documentos para contratação.
c) Benefícios: Bolsa e passagem


