EDITAL DE CHAMAMENTO PARA SELEÇÃO
EM PROJETO COM IDOSOS
O Conselho Municipal do Idoso de Caconde, através do Projeto Espaço Vida Feliz,
CONTRATA profissionais pela empresa SIM CONSULTORIA E ASSESSORIA, de acordo
com os cargos e exigências abaixo:

Entrega de currículos para a SIM CONSULTORIA E ASSESSORIA, pelo e-mail:
sidneimagalhaes@simconsultoriaeassessoria.com.br
Datas: 29, 30 e 31/01/2018.

Perfil para contratação de profissionais:
FISIOTERAPEUTA
Quantidade: 01
Especificação: Bacharelado em fisioterapia, com experiência em atendimento a idosos e
em projetos sociais. Registro ativo no CREFITO.
Capacidade de comunicação e conhecimento técnico em plano de trabalho e relatórios.
Ações: Buscar a prevenção e a manutenção das funcionalidades do idoso, utilizando-se
de técnicas como exercícios ativos, globais, treino de equilíbrio e marcha, proporcionando
ao idoso a melhora na sua qualidade de vida, aproximando-o da superação das limitações
acometidas pela idade.
Carga Horária: 7 horas semanais.

EDUCADOR FÍSICO
Quantidade: 01
Especificação: Bacharelado ou licenciatura em Educação Física, com experiência em
exercícios para idosos e projetos sociais. Registro ativo no CREF.
Capacidade de comunicação e liderança em grupo, além de conhecimento técnico em
plano de trabalho e relatórios.
Ações: Contribuir para melhorias no que tange à aptidão física e a capacidade funcional
do idoso, estimulando a prática regular de exercícios físicos, melhorando a flexibilidade,

fortalecimento da musculatura, dos ossos e das articulações. Com o avanço da idade há
redução da capacidade cardiovascular, da massa muscular e da força, sendo estes
efeitos exacerbados pela falta de exercícios físicos.
Carga horária: 10 horas semanais, para atender o Distrito de Barrânia e outras
localidades definidas pelo Conselho Municipal do Idoso.

MONITOR DE ARTE EDUCAÇÃO
Quantidade: 01
Especificação: Profissional de nível médio ou cursando nível superior, com experiência
comprovada, através de currículo, em projetos sociais com idosos, atividades de trabalhos
manuais e artesanato, em geral. Conhecimento de atividades culturais, recreativas e
lúdicas.
Capacidade de comunicação e conhecimento em plano de trabalho e relatórios.
Ações: Oferecer suporte e auxílio para a equipe técnica, assim como auxiliar os idosos
no desenvolvimento das atividades de cunho pedagógico, incentivando para que os
idosos evoluam dentro das suas limitações ou as superem. Planejar e executar oficinas,
atividades lúdicas, canto e coral, música, teatro, entre outras.
Carga Horária: 20 horas semanais.

Serão somente considerados válidos os currículos enviados via e-mail e serão
chamados para entrevista os candidatos cujos currículos atenderem o perfil
solicitado acima.
Os currículos recebidos após o período definido para a entrega não serão
computados para a entrevista.
As entrevistas serão realizadas na Casa de Acolhimento Coronel Gustavo Ribeiro,
no dia 1.º de fevereiro de 2018, sendo os candidatos selecionados chamados por
horários. As atividades terão início em 5 de fevereiro de 2018 .

Caconde, 25 de janeiro de 2018.
Sidnei Magalhães - SIM CONSULTORIA E ASSESSORIA

