ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CANOAS
CNPJ: 01.586.458/0001-37

A Associação dos Deficientes Visuais de Canoas - ADEVIC torna pública a abertura de Edital de Chamamento Publico Simplificado, tendo em vista a
execução do projeto “Caminhos da Inclusão” mediante as condições estabelecidas neste Edital.

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES
O projeto “Caminhos da Inclusão” tem por objetivo promover oficinas especializadas, oficinas e curso de capacitação e seminário, visando a qualificação e
capacitação de pessoas com deficiência visual, familiares, cuidadores, professores, orientadores, coordenadores pedagógicos, estudantes, agentes públicos, e a
comunidade em geral oriundos dos Municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo.

CAPÍTULO II – VAGAS E ATRIBUIÇÕES
Cargo

Professor
especializado/
Pedagogo

Perfil

Curso
de
pedagogia concluído.
Ter experiência no
atendimento a pessoas
com deficiência
Visual.

Atribuições

Nº de
Prof.

Jornada
de
Trabalho

Período de
Contratação
meses

Atividades a serem
desenvolvidas

- Organizar
o
conteúdo
programático
para as oficinas.
- Oficinas de Trabalho
Alternativo de Terapia
Ocupacional com foco
em qualificação e
geração de renda para
pessoas com
deficiência visual e
familiares.
- Oficinas de
Atendimento Infantil e
Estimulação Visual
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Realizar oficinas
especializadas de
Trabalho
Alternativo
Ocupacional e de
Atendimento
Infantil e
Estimulação Visual.

01

16hs
Semanais

500hs

Relatório
das
Atividades
- Mensal
- Módulo
- Final

Natureza
de
Trabalho
MEI
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para
crianças/adolescentes e
familiares inserindo as
famílias no processo de
inclusão.

Professor
especializado/
Oficineiro

Coordenador

Ter curso de formação
na área da deficiência
visual
Ter experiência no
atendimento à pessoas
com deficiência visual.

Conhecimento e
experiência em gestão
de projetos e ter
experiência em
trabalho desenvolvido
em OSC.

Realizar oficinas
especializadas Trabalho
Alternativo de
Comunicação e
Expressão e
Orientação e
Mobilidade

01

8hs
Semanais

320hs

- Organizar
o
conteúdo
programático
para as oficinas.
- Oficinas de Trabalho
Alternativo de
Comunicação e
Expressão para 20
participantes
04hs/semanalmente
- Oficinas de Orientação
e Mobilidade em duplas
ou individualmente com
o uso da bengala guia
04hs/semanalmente

Realizar assessoria
e coordenação
técnica gerencial ao
projeto.

01

17,5hs
Mês

210hs

- Assessorar e
coordenar a gestão
operacional do
projeto e execução
técnico financeira.
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- Mensal
- Módulo
- Final

- Mensal

MEI

MEI

Professor
Especializado/
Braille

Instrutor de
Iniciação Musical

Instrutor de
Informática e
tecnologias

Monitor(a) para
auxiliar os
Oficineiros e
técnicos no curso de
capacitação

Ter curso de formação
na área da deficiência
visual
Ter experiência no
atendimento à pessoas
com deficiência visual.
Ser
preferencialmente,
educador com
deficiência visual

Ter formação (curso)
na área da música.
Ter experiência no
trabalho com pessoas
com deficiência visual.

Conhecimento na área
da informática. Ter
experiência no
atendimento a pessoas
com deficiência visual.
Ser preferencialmente,
educador com
deficiência visual.
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- Organizar
o
Realizar oficinas
6hs
01
130hs
conteúdo
especializadas de
Semanais
programático
alfabetização
para
as oficinas.
Braille
- Oficinas de
Alfabetização, escrita
e leitura no sistema
Braille, código
matemático, uso dos
equipamentos
específicos: reglete,
punção, Sorobã,
máquina perkins, guia
mão, girabraille.
Realizar oficinas
especializadas na
área da musica.

Realizar oficinas
especializadas na
área da
informática e
tecnologias.

Ter ensino médio
Realizar monitoria
completo
nas oficinas de
Ter conhecimentos
capacitação e
básicos na área da
abordagem e no
pessoa com deficiência curso de capacitação
visual.
para professores.

- Oficinas de iniciação
musical para pessoas
com deficiência visual
através de técnica vocal
e iniciação de
instrumentos: violão,
bateria, teclado e
acordeom.

- Mensal
- Módulo
- Final

01

08hs
semanais

240hs

02

16hs
semanais

576hs

- Mensal
- Oficinas de
Informática e Inclusão
- Módulo
Digital para pessoas
- Final
com deficiência visual
com uso de leitores de
tela Jaws ou Nvda.
- Organizar
o
Conteúdo programático
para as oficinas.

01

90hs
Aula

90hs

- Acompanhar as
oficinas e o curso de
Capacitação auxiliando
os técnicos
especializados
nas atividades propostas
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- Mensal
- Módulo
- Final

Por oficina

MEI

MEI

MEI

RPA
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Cuidar das listas de
presença, fichas de
avaliação e registros
fotográficos.
Técnico
especializado
Atendimento a
Pessoas com
Deficiência

Realizar
Ter formação na área da
oficinas
deficiência visual.
Curso
de
Ter experiência no
Capacitação
e
trabalho com pessoas
Seminário Regional.
Com deficiência visual.
Ter experiência na
formação de professores
para
o
atendimento a alunos
com deficiência visual.

03

80h/aula
Cada

240hs total

- Organizar
o
- Por oficina e
Conteúdo
módulo da
180hs para
programático para as capacitação.
realização do
oficinas de
Curso de
capacitação, do
Capacitação
curso de formação
para professores e do
40hs para as
Seminário;
Oficinas de
- Propor
e
Sensibilização e desenvolver atividades
Humanização e
teórico-práticas
referentes
aos
20hs para
conteúdos elencados;
realização do
- Realizar
a
Seminário
avaliação
dos
Regional
participantes e
“Caminhos da
elaboração
do
Inclusão”
relatório final.

RPA/MEI

CAPÍTULO III - DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail caminhosdainclusao@adevic.org.br
3.2 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o envio de currículo atualizado com foto e número do RG e CPF e certificados e documentos pertinentes à
avaliação curricular, bem como a proposta financeira da hora técnica em anexo;
3.3 Não será aceita a inscrição de funcionários públicos.

CAPÍTULO IV – DA DOCUMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
Associação dos Deficientes Visuais de Canoas – ADEVIC
Rua Rio de janeiro, 360 – Mathias Velho – Canoas/RS
Fone/Fax: (051) 3476-7727
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4.1 Serão considerados documentos de identificação para realização das avaliações, os documentos oficiais e originais de identidade, expedidos pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar, carteiras expedidas por ordens ou conselhos profissionais regulamentados
na forma da lei, passaportes e carteiras de trabalho e previdência social – CTPS, que contenham impresso e expresso, no mesmo documento, foto e
impressão digital.

SEÇÃO I – DA AVALIAÇÃO CURRICULAR
4.2 Formação escolar ou acadêmica, com identificação dos certificados e da carga horária dos cursos e experiência profissional, devidamente comprovada.

CAPÍTULO V – DA SELEÇÃO
5.1 A seleção ocorrerá entre os dias 11/01/18 e 25/01/18;
5.2 A convocação para contratação ocorrerá por meio de contato telefônico e e-mail;
5.3 Apresentar ainda à época da contratação cópias simples, acompanhadas do original, da seguinte documentação:
• carteira de identidade civil (RG);
• cadastro de pessoa física (CPF);
• certidão de nascimento (solteiro) ou de casamento (casado);
• título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral;
• certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
• diploma ou certificado de conclusão de escolaridade para o cargo, devidamente registrado por instituição competente;
• comprovante de PIS/PASEP;
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• comprovante de endereço;
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• número da conta e agência Bancária pessoal;
• declaração informando que não exerce outra função pública;
• outros documentos e exames que forem solicitados;
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 Informações complementares poderão ser obtidas pelo e-mail caminhosdainclusao@adevic.org.br e telefones: (51) 3476-7727/3472-0300 ou na sede da
entidade – Rua Rio de janeiro, 360 – Mathias Velho/Canoas.

José Antônio Guimarães/Presidente

Canoas, 11 de janeiro de 2018.
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