
 

 

 

 

Recife, 02 de fevereiro de 2018. 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTÁGIO  

O Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social – CENDHEC, 

organização não governamental, sem fins lucrativos, cuja missão é “Defender e 

promover os direitos humanos em especial de crianças, adolescentes e 

grupos socialmente excluídos, contribuindo para a transformação social, 

rumo a uma sociedade democrática, equitativa e sem violência”, torna 

público o edital destinado à seleção de 03 (três) estagiários/estagiárias de Serviço 

Social para compor as equipes do Programa Direito à Cidade, que trabalha com a 

temática do direito à moradia e regularização fundiária em áreas ZEIS na cidade do 

Recife e do Programa Direitos da Criança e do Adolescente, que atua na prevenção e 
enfrentamento a toda forma de violação de seus direitos. 

PERFIL 

 
 Estar em período de estágio curricular obrigatório (a partir do 6º período – 

2018.1); 

 Afinidade com as temáticas dos Direitos Humanos, Direito da Criança e do 

Adolescente e Direito à Cidade; 

 Disponibilidade de 12 horas semanais (manhã/tarde). 

ATIVIDADE A SEREM DESENVOLVIDAS  

 
 Conhecer e apropriar-se do cotidiano e dinâmica institucional (recursos,                            

serviços, rotinas, parcerias, relações interinstitucionais, etc.);  

 

 Analisar documentação (política social específica, sistematizações das experiências 

do CENDHEC, textos produzidos pelas equipes dos Programas Direito à Cidade (DC) 

e Direito da Criança e do Adolescente (DCA), conteúdos dos Programas e dos Eixos 

de atuação (Defesa, Controle Social, Promoção e Formação); 

 

 Articular e mobilizar público participante das Ações dos Programas, com foco nos 

Eixos DEFESA, FORMAÇÃO POLÍTICA e CONTROLE SOCIAL; 

 

 Apoiar nas atividades de formação política do público participante das Ações dos 

Programas (oficinas, observação, encontros, atos públicos, discussão das situações de 

trabalho nas reuniões de equipe);  

 

 Participar do processo de regularização fundiária nas 7 ZEIS onde o CENDHEC 

atua (visitas domiciliares, aplicação de Instrumentais, levantamento de documentos, 

plantões sociojurídicos, assembleias, etc.); 



 

 

 

 

 Realizar levantamentos e estudos sobre a população atendida (os participantes dos 

projetos) - perfil e demandas; 

 

 Sistematizar e analisar o trabalho realizado. 

 FASES DA SELEÇÃO  
 Analise de Currículo. Enviar informando porque tem interesse em estagiar no 

CENDHEC; 

 Entrevista, apenas para os (as) selecionados (as) na seleção de currículos; 

 Início período de estágio. 

 

As inscrições se darão pelo envio de currículo até dia 08 de fevereiro de 2018 via e-

mail cendhec@cendhec.org.br ou na sede da instituição na Rua Galvão Raposo, 295 

Madalena, Recife – PE. 

 

As entrevistas, apenas para os selecionados na análise de currículos, serão realizadas na 

sede do CENDHEC em dia e horário conforme calendário abaixo. 

 

CALENDÁRIO 
ETAPAS DATAS 

Entrega de Currículo 02 a 08 de fevereiro de 2018 

Analise de Currículo  15 à16 de fevereiro de 2018 

Resultado dos Classificados para Entrevista 19 de fevereiro de 2018 

Entrevistas 21 de fevereiro de 2018 

Resultado Final 22 de fevereiro de 2018 

Inicio do Estágio 26 de fevereiro de 2018 
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Contatos 

 

Informações pelo telefone: 3227-7122 / 3227-4560 / 3227-7662 

Contato: Cristinalva Lemos, Michelle Rodrigues e Vanja Valença. 

 

 

 


