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Cargo: Técnico Social (Psicólogo) – SAF 

 

Chamada Para Seleção de Pessoal no Cumprimento do Objeto Constante 

no Termo de Colaboração 184/2017 

Celebrado entre o Instituto Cultural São Francisco de Assis e a Fundação 

de Assistência Social e Cidadania 

 

Projeto: SAF – Serviço de Atendimento Familiar  

O Instituto Cultural São Francisco de Assis, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ 97837363001-09, torna público que realizará:  

 

Técnico Social (Psicólogo) 

• Nº de vagas: 01 profissional; 

• Carga horária: 30 horas semanais; 

• Benefícios: Plano de Saúde e odontológico (por adesão) e Vale-

transporte.  

• Vaga para a unidade – Casa Santa Clara, localizada no bairro Agronomia 

- Vila dos Herdeiros; 

• Regime: Contratação CLT. 
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Especificação dos Serviços  

• Articular com a rede intersetorial de referência do território, bem como 

contribuir para o fortalecimento do trabalho em rede; 

• Participar das reuniões de rede, microrrede e demais espaços de 

articulação com os serviços do território; 

• Elaborar estudo socioeconômico do público atendido, a fim de conhecer 

a realidade social e identificar as demandas, como fatores de risco e de 

proteção; 

• Encaminhar as famílias para a rede intersetorial quando necessário; 

• Realizar visitas domiciliares, quando necessário, com o objetivo de 

favorecer maior compreensão a respeito das famílias e sua dinâmica em 

seu espaço de convivência e socialização, além de aproximar-se de sua 

realidade; 

• Construir instrumentos de registros, com o objetivo de contribuir para o 

processo de trabalho da equipe psicossocial, a fim de evoluir todos os 

procedimentos adotados, estratégias e dados referentes as famílias; 

• Realizar entrevistas de ingresso, atendimentos de acolhimento as 

necessidades familiares; 

• Outras atividades afins.  
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Exigidas: 

• Formação Acadêmica: Superior Completo em Psicologia; 

• Necessário conhecimento avançado no pacote Office (Preferencialmente 

em Excel); 

• Experiência comprovada na área pretendida; 

• Disponibilidade imediata para assumir o cargo. 

Do envio dos currículos  

Os (as) candidatos (as) deverão enviar seus currículos para o e-mail: 

curriculos@cpcasfa.org 

“Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não atendam 

quaisquer dos requisitos definidos neste termo de colaboração.” 

 

Do prazo para o envio dos currículos  

Os currículos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico indicado até o 

dia 30 de janeiro de 2022. 

  

Da Seleção  

A seleção dos candidatos será feita por análise curricular aos cuidados da 

Comissão responsável em parceria com a direção da unidade executora e o 

representante da Fundação de Assistência Social e Cidadania – FASC/PMPA, o 

Representante do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  

mailto:curriculos@cpcasfa.org
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Após a seleção dos currículos, as entrevistas serão agendadas com os 

candidatos pré-qualificados.  

Esse contato poderá ocorrer através de telefone ou e-mail indicado no 

currículo. 

 

Da contratação  

O candidato classificado será convocado para contratação por meio de contato 

telefônico ou e-mail. 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, janeiro de  de 2022 

 


