
 

CHAMADA PÚBLICA PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE COLABORADORES 

 
O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP, Agência de Transformação 
Social, sediada em Brasília-DF, torna público o processo para recrutamento e seleção de colabora-
dores para o preenchimento de 10 (dez) vagas e cadastro reserva no âmbito do programa Criança 
Feliz Brasiliense, executado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito 
Federal, sob a égide do Termo de Colaboração nº 2/2021.  
 

1. O IECAP 

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP é uma Organização da Soci-
edade Civil – OSC, em atividade desde 2001. Nestes 20 anos de atuação, tem se dedicado a pro-
mover ações socioassistenciais de acolhimento, de escuta, de proteção e de acompanhamento de 
pessoas em situação de vulnerabilidade, a fim de proporcionar uma melhor e mais inclusiva condi-
ção de vida aos beneficiários dos seus projetos, por meio de diagnóstico da comunidade local e do 
indivíduo como ser único, com contexto social e familiar singular. 
Com intuito de ofertar serviços de assistência social que promovam o desenvolvimento 
integral dos assistidos, o IECAP elabora e executa projetos de maneira assertiva, que realmente 
contribuam para a redução das desigualdades e a promoção de uma vida digna àqueles em situa-
ção de risco social. Em todos os projetos é realizado o mapeamento prévio da região que receberá 
as atividades fins para depois executar suas ações de maneira direcionada às necessidades da-
quela região. 
Como uma Agência de Transformação Social realiza o acompanhamento permanente do público 
envolvido, de forma afetiva e sistemática, por meio de atendimentos diretos e encaminhamentos 
para os serviços da rede socioassistencial, educacional, esportiva, cultural e da saúde. Além de 
executar projetos próprios, o IECAP atua na sociedade levando dignidade, conhecimento e partici-
pação cidadã para perto dos beneficiários. 
 

VISÃO 

Ser reconhecido nacionalmente como agência de transformação de vidas, que atua com alto padrão 
de excelência e se destaca pela dignidade das suas entregas. 

 
MISSÃO 

Promover e criar oportunidades por meio de ações plurais etransversais comprometidas com a 
transformação de vidas. 

 



 

PILARES 
 
Nosso foco:  

1. A missão de proporcionar mudança de trajetórias e ampliar oportunidades nos une e nos 
leva mais longe! 

Nosso time:  

2. Nós somos reconhecidos pelos sorrisos e braços abertos: temos alegria naquilo que faze-
mos e não medimos esforços para ajudar o próximo. 

3. Somos uma rede do bem: acreditamos nas pessoas e queremos que elas enxerguem o valor 
que elas tem. Mostrando que vale a pena sonhar e ser protagonista das suas histórias. 

4. Olhamos nos olhos: queremos ser a ponte para o "eu posso". Trazendo dignidade para todos 
que passam pelos nossos projetos. Mostrando que é possível empreender e ter um plano 
de futuro. 

Nosso DNA:  

5. Fazer com amor e bem feito. Entregando mais do que o esperado. Dando como gostaríamos 
de receber e fazendo do mundo um lugar melhor. 

6. Ampliar oportunidades independente de qual seja o segmento. Não fazer o mesmo do 
mesmo, mas nos desafiando para aumentarmos cada vez mais nosso patamar da excelên-
cia. 

7. Criar legados e gerar esperança. Enfrentar desafios com compromisso, calma e foco no 
resultado. 

8. Garantir que nossas ações sejam inclusivas, passem segurança e transparência, levem a 
cultura do empreendedorismo e sejam sustentáveis. 

9. Termos um compromisso com a nossa sociedade de tornarmos o Brasil um país de oportu-
nidades para todos. 

 

2. O Programa Criança Feliz Brasiliense - PCFB 

O Criança Feliz Brasiliense é um programa com finalidade de apoiar as famílias em seu papel pro-
tetivo, além de ampliar a rede de atenção e cuidado para o desenvolvimento integral das crianças 
na primeira infância. Para isto, tem como principais ações as visitas domiciliares e a articulação 
intersetorial. As visitas domiciliares do Programa, tem duração média de 45 minutos e acontecem 
de forma planejada e sistemática. Nelas os visitadores realizam orientações sobre práticas que for-
talecem o desenvolvimento da criança, os vínculos familiares bem como sobre o acesso a serviços 
para a garantia de direitos. 
  



 

 
 O Programa estimula a responsabilidade dos adultos, que são referência para a criança no seu dia-
a-dia, estabelecendo vínculos afetivos mais próximos durante os seus primeiros anos de vida. Pro-
move também o encorajamento para o desenvolvimento de atividades lúdicas envolvendo outros 
membros da família, com o intuito de fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o 
desenvolvimento infantil. 
Em 2021 o Programa irá realizar o acompanhamento de 3.200 individuos residentes nas regiões 
administrativas de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Fercal, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto 
das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Taguatinga 
e Varjão. 
Conforme previsto no objeto da parceria o IECAP é responsável pela realização e supervisão de 
visitas domiciliares do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz Brasiliense, que com-
preendem ação planejada e sistemática, com metodologia específica, conforme orientações técni-
cas do programa, para atenção e apoio à família, ao fortalecimento de vínculos e esmulo ao desen-
volvimento infantil, tendo como público-alvo famílias com gestantes e crianças com até seis anos 
ou setenta e dois meses de vida inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal. 
 

Público-alvo do Programa: 

• Gestantes, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 
• Crianças de até trinta e seis meses e suas famílias inscritas no Cadastro Único para Progra-

mas Sociais do Governo Federal. 
• Crianças de até setenta e dois meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Presta-

ção Continuada (BPC). 
• Crianças de até setenta e dois meses afastadas do convívio familiar em razão da aplicação 

de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, e suas famílias. 

 

3. DAS VAGAS 
 

3.1 Supervisor do PCFB – cadastro reserva 

Perfil: Profissional com habilidade avançada em liderança de equipes, capacidade analitica, 
habilidade com relacionamento interpessoal, comprometido, proativo, boa comunicação, dinâ-
mico, organizado, ético e integro. 

  



 

 

Requisitos:  

1. Nível superior completo, com formação preferencialmente nas áreas de psicologia, pe-
dagogia, assistência social ou terapia ocupacional. 

2. Conhecimento avançado no excel. 
3. Conhecimento avançado no word. 
4. Conhecimento avançado no google drive. 
5. Boa dicção. 
6. Boa redação. 
7. Ser aprovado em avaliação especifica do Programa Criança Feliz Brasiliense. 
8. Preferência para candidatos que possuem CNH válida, categoria B. 

 

Atribuições: 

Apoiar e supervisionar o trabalho de, no máximo, 15 (quinze) visitadores, realizar caracteriza-
ção e diagnóstico do território, fazer encaminhamentos e devolutivas das demandas trazidas 
pelo visitador, organizar e participar de reuniões semanais com os visitadores para planejar e 
discutir as visitas domiciliares, acompanhar o visitador nos domicílios, quando necessário, en-
caminhar para a equipe de referência do CRAS ou Coordenação do Programa Criança Feliz 
Brasiliense, promover capacitação obrigatória e complementar dos visitadores, participar de 
reuniões intersetoriais, registrar visitas e extrair relatórios do no sistema disponibilizado pela 
Administração Pública. Acompanhar a situação cadastral no Cadastro Único das famílias acom-
panhadas, acompanhar quantitativo e motivo de desligamento das famílias, confeccionar rela-
tório mensal de atividades. Realizar conferência dos instrumentais do Programa e arquivá-los 
no google drive, outras atribuições pertinentes a execução do Programa, conforme orientação 
da gerência do Programa. 

Remuneração e Benefícios: 

Salário Base: R$ 3.800,00  

Regime de Contratação: CLT por prazo indeterminado 

Vale Alimentação, Indenização de Combustível, Assistência Odontológica, Auxilio Saúde, Se-
guro de Vida e Bem Estar Social. 

Carga Horária: 44 horas semanais (de segunda a sábado) 



 

 

3.2  Visitador do PCFB – 10 vagas + cadastro reserva 

Perfil: Profissional com habilidade no relacionamento interpessoal, aptidão para trabalho em 
equipe, comprometido com prazos e qualidade das entregas, pontual, proativo, boa comunica-
ção, dinâmico, organizado, ético, integro e ter disposição para deslocamento no território onde 
serão realizadas as visitas domiciliares. 

Requisitos:  

1. Nível médio completo. 
2. Conhecimento Intermediário no excel. 
3. Conhecimento Intermediário no word. 
4. Conhecimento Intermediário no google drive. 
5. Boa dicção. 
6. Boa redação. 
7. Ser aprovado em avaliação especifica do Programa Criança Feliz Brasiliense. 
8. Ter conhecimento do território de atuação. 

*Preferencialmente, o visitador deve ser residente de uma das seguintes regiões Brazlândia, Cei-
lândia, Estrutural, Fercal, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Sa-
mambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Taguatinga e Varjão.  

Atribuições: 

Realizar diagnóstico das famílias, crianças e gestante, planejar e realizar as visitas domiciliares 
com apoio do supervisor, orientar as famílias/cuidadores sobre o fortalecimento do vínculo, pa-
rentalidade e estimulação para o desenvolvimento infantil; identificar demandas das famílias e 
discutir com o supervisor, acompanhar e registrar resultados alcançados, participar de reuniões 
semanais com supervisor, participar do processo de capacitação complementar indicando te-
mas de interesse para a realização da capacitação para o supervisor e multiplicador, registrar 
as visitas em sistema disponibilizado pela Administração Pública. Acompanhar demandas en-
caminhadas a rede, elaborar registros escritos sobre as visitas domiciliares com base em ins-
trumental de planejamento de visitas, sendo responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 
35 beneficiários. Arquivar instrumentais no google drive com o suporte do supervisor eoutras 
atribuições pertinentes a execução do Programa, conforme orientação da gerência do Pro-
grama. 

  



 

 

Remuneração e Benefícios: 

Salário Base: R$ 1.500,00  

Regime de Contratação: CLT por prazo indeterminado 

Vale Alimentação, Indenização de Transporte (R$ 250,00), Assistência Odontológica, Auxilio Sa-
úde, Seguro de Vida e Bem Estar Social. 

Carga Horária: 44 horas semanais (de segunda a sábado) 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

Ø Etapa 1 – Candidatura à vaga 
O candidato interessado deverá preencher a ficha de candidatura disponível no link 
https://forms.gle/WYVyc6LESAeMD7Am9.  

 

Ø Etapa 2 – Análise Curricular e videográfica 
Durante a avaliação curricular e videográfica, a equipe de seleção do IECAP, classificará os 
candidatos com pontuações para cada um dos itens: 

1. Possui nível médio completo? 
2. Possui habilidade com o Excel? 
3. Possui habilidade com o Word? 
4. Possui habilidade com o Google Drive? 
5. Possui boa dicção? 
6. É residente em alguma das cidades que receberá o Programa? 
7. Possui experiência prévia com o atendimento a crianças? 
8. Possui experiência prévia com o atendimento a pessoas em situação de vulnerabili-

dade? 
9. Possui experiência prévia com atendimento ao público? 

 
A pontuação de cada item é de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos. 

 



 

 

Ø Etapa 3 – Realização de avaliação obrigatória do Ministério da Cidadania – EAD e Go-
verno do Distrito Federal (GDF) 
 
Os candidatos selecionados receberão o comunicado de seleção para realização da última 
etapa da seleção. O comunicado conterá orientações quanto a realização da avaliação dis-
ponibilizada pelo Ministério da Cidadania (MC). 
 

Os candidatos deverão ser aprovados na Avaliação Obrigatória para serem aptos a contra-
tação ou cadastro reserva. 

Ø Etapa adicional (se for necessário) – Entrevista online e testes de habilidade técnica 
 
Os candidatos selecionados receberão um link por e-mail e aplicativo de mensagens, What-
sApp, para com o agendamento para realização de entrevista online e realização de testes 
de habilidade técnica.  
 
Os testes de habilidade técnica são compostos por: 

1. Teste de habilidade no Excel. 
2. Teste de habilidade no Word. 
3. Teste de habilidade no Google Drive. 

Recursos necessários para a realização desta etapa são: 

Ø Computador ou Notebook; 
Ø Internet; 
Ø Conta GMAIL; 
Ø Aplicativo CS SCANNER (instalar no celular); 
Ø Pacote Office. 

  



 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo serão comunicados para apresentação da 
documentação para contratação em data e horário a serem agendados individualmente, até 
o limite das vagas disponíveis para contratação imediata. 

5.2 É de responsabilidade do candidato verificar o e-mail e o WhatsApp para a acompanhar a 
classificação para as próximas etapas do processo seletivo. 

5.3 Caso ocorra alteração dos dados do candidato, o mesmo deverá entrar em contato com a 
equipe de seleção do IECAP por meio do e-mail recrutamento.pcfb@gmail.com 

5.4 Dúvidas e informações sobre o processo seletivo deverão ser enviadas para o e-mail recru-
tamento.pcfb@gmail.com 

5.5  O IECAP disponibilizará informações atualizadas sobre o processo seletivo nas suas re-
des sociais: 
Instagram: https://www.instagram.com/iecap.social/ 
Facebook: https://www.facebook.com/iecap.instituto/ 

 


