
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SETOR ADMINISTRATIVO 

 

A Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais torna público o processo seletivo 

de seleção para contratação de um profissional para o setor administrativo – 2022, para 

o preenchimento de 01 vaga e 2 vagas de cadastro de reserva. 

 

Duração do Programa 

A contratação terá a duração de maio a dezembro de 2022, sendo necessário o cadastro 

o Micro Empreendedor individual (MEI) no momento da contratação, previsto para 03 

de maio de 2022.  

 

Pagamento 

O contrato remunerará o(a) candidato(a) aprovado(a) no valor de R$600,00 mensais por 

12h de trabalho semanais realizados remotamente. 

 

Inscrição 

Poderão inscrever-se os(as) candidatos(as) que atenderem os seguintes critérios: 

1 – Ter ensino médio completo 

2 – Ser maior de 18 anos 

3 – Estar regularmente cadastrado no MEI, ou em caso de aprovação, realizar o 

cadastro imediatamente. 

4 – Ter disponibilidade de 12h semanais; 

5 – Ter acesso regular à internet e computador. 

6 – O/a candidato/a deve possuir conhecimentos de: 

i) Edição de imagem no Canvas;  

ii) Alimentação de redes sociais (facebook e Instagram);  

iii) Redação de atas, ofícios e e-mail formais;  

iv) Formatação de textos de acordo com as normas da ABNT;  

v) Elaboração e envios de e-mails formais. 

7 – O/a candidato/a deve possuir ou ter interesse e disponibilidade de adquirir 

conhecimentos sobre: 



i) Manipulação de sistema de revista (OJS) e; 

ii) Wordpress - alimentação do site.  

 

Para inscrever-se, o(a) candidato(a) interessado deve: preencher a formulário de 

inscrição; enviar currículo profissional do último ano comprovado.   

Algumas das atividades a ser desenvolvidas 

• Alimentação do site da ABECS e das redes sociais; 

• Auxilio na gestão das atividades dos Cadernos da Associação Brasileira de 

Ensino de Ciências Sociais (Cabecs); 

• Participar das reuniões da ABECS; 

• Manutenção da agenda de atividades da diretoria; 

• Elaborar atas e ofícios; 

• Comunicação, por e-mail, com associados; 

• Produção de cards de divulgação das ações da Abecs. 

 

Processo de seleção 

A Seleção constará de: 

1 – Análise de Currículo comprovado; e 

2 – Entrevista 

Critério de desempate: maior nota na entrevista 

 

Resumo de datas e Prazos 

Inscrição 

Período 11 a 18 de abril 

Local e-mail: selecaoabecs@gmail.com 

 

Seleção – Fase 1 (Análise curricular) 

Período 19 a 24 de abril 

Resultado 25 de abril no site institucional da ABECS 

 

Seleção – Fase 2 (Entrevistas)  

Data/Horário 26 a 29 de abril (horários divulgados na página institucional da 

ABECS) 

Local Google Meet – link enviado por e-mail.  

 

Divulgação dos resultados da seleção 



Data/Horário 02 de maio de 2022 

Local Site institucional da ABECS 

 

Início das atividades: 03 de maio de 2022 

 

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2022 

 

 

 

Rafaela Reis Azevedo de Oliveira 

Presidenta Nacional 

Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais 


