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EDITAL DE N° 06/2022 
CONTRA!AQAO DE EMPREGADO

Carla Aparecida Borges Marques, presidente volunteria do Institute Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuigfies e na forma legal prorroga a inscriQcio de Seleg§o Simplificada para contratagSo de 
empregado nos termos seguintes:

1- A presente seleqSo destina-se a contratagSo de funcion^rio para preenchimento de vaga em 
quadro de pessoal do Institute Helena Antipoff observando-se as normas estatuterias e Regimento 
Interno.

2 - O local de trabalho ser£ na sede da lnstituiq§o ou em qualquer outro previsto no Regimento 
Interno ou por determinaq^o de superior hier£rquico.

3- O empregado esta sujeito ao regime jurldico da ConsolidagSo das Leis Trabalhistas 
Esse regime n§o envolve, em qualquer hipdtese, a estabilidade prevista no art. 41, da ConstituigSo 
Federal. O contrato de trabalho iniciar-se-a com contrato de experi§ncia por periodo de ate 90 
(noventa) dias;

CLT.

4- A data para inscri?§o para a sele?3o, as funqbes a serem exercidas, remuneraqSo e jomada de 
trabalho dos cargos deste edital de selegSo esteo previstas em tabela ao final.

5- O candidate aprovado na selegSo de que trata este Edital para ser contratado no cargo/fungSo 
devete atender aos seguintes requisites: ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), ou ainda, no 
caso de nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de perman&ncia definitive no Brasil; ser 
moralmente iddneo (apresentar nada consta no SERASA E SRC) e n§o registrar antecedentes 
criminais; ter boa saude flsica e mental para o exerclcio das atribuigdes da fungSo e disponibilidade 
para contrata?3o imediata.

6- O candidate selecionado devete apresentar-se na sede do Institute Helena Antipoff em dia e hora 
previamente agendados, para assinatura do contrato de expertencia, munido das cdpias e originais 
dos seguintes documentos: Carteira de Identidade; CPF; comprovante de endereqo, comprovante de 
conta banc£ria, com indicate do numero e ag§ncia do Banco do Brasil S/A; diploma de conclusSo 
do curso correspondente 3 escolaridade exigida, conforme item deste Edital;

7- A ncio apresentaqSo de qualquer dos documentos exigidos no item anterior ensejar£ convocagSo 
do candidate subsequente, seguindo a classificaqao, caso ncio regularizada no prazo de 02 (dois) 
dias uteis.

8- Para se inscrever o candidate devete encaminhar currlculo para o seguinte enderego: Rua do 
Cobre, 697 - Niterbi - Divin6polis/MG. - CEP 35.500-227 ou por email: ihacurriculos@gmail.com.

9 - O ato de inscrigSo do candidate implica no conhecimento e aceita^cio das regras deste Edital, e 
das normas legais pertinentes, bem como em eventuais comunicados ou instruqbes especlficas para 
a realizagSo do certame, acerca das quais nSo poderb alegar desconhecimento.

10- O processo seletivo de obedecerb os seguintes criterios a anblise curricular, consubstanciada na 
qualificaqao tecnica, expertencia profissional e entrevista.

11- A classificag5o serb definida mediante o somaterio dos pontes obtidos nas tr6s etapas, sendo o 1° 
classificado o candidate que obtiver o maior numero de pontes. Em caso de empate no resultado 
final, serSo utilizados os seguintes criterios para desempate, sucessivamente: a) comprovagSo de 
maior tempo de estegio ou de voluntariado na lnstituiq§o; b) comprovagao de maior tempo de 
expertencia na area de atuagao; c) maior idade.
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12- A divulgagSo do resultado da sele^So de que trata este edital sera realizada no prazo maximo de 
10 (dez) dias contados do encerramento da selegSo.

13 - A convocagSo far-se-a atrav£s de contato telefdnico ou por e-mail, conforme dados fornecidos no 
currfculo do candidato. A nSo apresentagSo do candidate convocado no local e data agendada 
ensejara o chamamento do candidato selecionado e classificado na posigSo subseqCiente, o qual 
devera apresentar-se, no prazo de 02 (dois) dias da convocagSo, no mesmo local, munido dos 
documentos exigidos.

14- O processo seletivo tera validade de 06 (seis) meses, contado a partir da publicagSo do resultado 
final da selegao, sendo os casos omissos resolvidos pela Comissao de SelegSo.

TABELA DE SELEQAO PARA CONTRATAQAO

PRAZO DE INSCRIQAO 05/10/2022 at6 11/10/2022
FUNCAO/CARGO 01 (um) Terapeuta Qcupacional
ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS Atendimento aos usuarios e acompanhamento aos 

familiares sempre que necessario_____________________
GraduagSo em Terapia Ocupacional, especializagao em 
atendimento a pessoa com deficifencia._________________
20 (vinte) boras semanais de 2a as 6a feiras. Perlodo a 
combinar

qualificaqAo EXIGIDA

CARGA HORARIA/PERIODO

Divinopolis, 05 de outubro de 2022

Carla Aparecida Borges Marques 
Presidente do Insftituto Helena Antipoff


