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EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 001/2020

Tendo em vista a ocorrência de problemas técnicos administrativos ocorridos com
as etapas do processo seletivo 0001/2020 e visando garantir os princípios de
legalidade,

impessoalidade,

moralidade

e

publicidade,

objetivando

suprir

necessidades de pessoal, o Clube das Mães Unidas TORNA PÚBLICA A
ALTERAÇÃO

DE

DATAS

DO

PROCESSO

SELETIVO

001/2020,

para

preenchimento do cargo de EDUCADOR SOCIAL, item 6. DA SELEÇÃO,
HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO, conforme segue:

6. DA SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO:
O Processo Seletivo contará com três fases sendo a 1ª a Análise Curricular, a 2ª a
Dinâmica de Grupo, e a 3ª a Entrevista, conforme quadro abaixo:
Data de
realização da

Publicação do

Dinâmica de

Período de
Inscrições
para a
Análise
Curricular

Resultado Final

Publicação da

Grupo e

Análise

Publicação dos

curricular e

aprovados na

Convocação

Dinâmica de

dos

Grupo e

Candidatos

Agendamento

Classificados

das Entrevistas

para

(disponibilizados

Realização

realização da

no site da

de

Dinâmica de

instituição, no

entrevistas

Grupo

campo ‘Portal da
Transparência’,
no período
vespertino)

do Processo
Seletivo e
Convocação do
primeiro (a)
colocado (a)
(disponibilizados
no site da
instituição, no
campo ‘Portal da
Transparência’,
no período
vespertino)
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17/07/2020

14/07/2020

29/06/2020
a
10/07/2020

dependendo

número de

do número de

do número

currículos
recebidos, poderá
ser prorrogado

poderá ser

20/07/2020

Atenção:

dependendo do

dependendo

recebidos,

20/07/2020

Atenção:

Atenção:

currículos

ccijivandutra@gmail.com

dependendo do
número de

de currículos
recebidos,
poderá ser

prorrogado

Atenção:

prorrogado

currículos
recebidos, poderá
ser prorrogado

9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO TESTE SELETIVO
9.1 O resultado final do processo de escolha será divulgado no dia 21/07/2020, por
meio de edital fixado na sede do Clube das Mães Unidas, Rua Roseiral, 77, Jd.
–

Interlagos

Londrina,

Paraná

e

no

endereço

eletrônico

http://www.clubedasmaesunidas.org.br, no campo PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,
respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para a vaga/área, onde
constarão as datas e a documentação necessária para a contratação.

9.2 São de inteira responsabilidade do candidato a obtenção de todas as
informações referentes ao resultado do Teste Seletivo.

9.3 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações.

9.4 O não comparecimento do candidato para assinatura do contrato no prazo
determinado CLUBE DAS MÃES UNIDAS Rua Roseiral, 77 / Rua Girassol, 421 - Vila
Ricardo

/

(43)3325-6488

/

3020-3076

www.clubedasmaesunidas.org.br

/
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proseletivocmu@yahoo.com / Instagram: @ccijivandutra acarretará a perda do
direito à contratação.

9.5 A classificação final no Teste Seletivo NÃO assegura ao candidato o direito de
contratação automática, mas apenas a expectativa de chamamento segundo a
rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao
interesse e às necessidades e possibilidade financeira do Clube das Mães Unidas.

9.6 A contratação fica condicionada à realização de inspeção de saúde por médico
credenciado pela medicina do trabalho e à concordância com o previsto neste edital.

9.7 Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão
mantidos em cadastro durante o prazo de validade do Teste Seletivo e poderão ser
convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua
responsabilidade o acompanhamento das convocações por meio eletrônico e
publicações do Clube das Mães Unidas de Londrina, ocorridas durante o prazo de
validade do Teste Seletivo.

9.8 Enquanto forem mantidas as medidas emergenciais frente à pandemia de
COVID19 no município de Londrina, que prevê a suspensão das atividades
presenciais às crianças e adolescentes, o (a) educador (a) contratado (a) ficará
responsável, neste período, além do previsto no item ‘2. Das atribuições do cargo’,
pela construção e interação de atividades em grupos virtuais com os educandos e
também pela entrega de atividades impressas aos responsáveis na sede do Serviço
de Convivência, mensalmente, podendo haver alterações nas funções, conforme a
necessidade, correlatas ao acompanhamento às famílias assistidas, até que seja
possível o retorno às atividades anteriormente desenvolvidas nas unidades.

As cláusulas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11 permanecem inalteradas e são as mesmas
apresentadas no EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 001/2020, o
qual

pode

e

deve

ser

acessado

pelo

link
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http://clubedasmaesunidas.org.br/conteudoExtra/clubedasmaesunidas-anexo2020_06_29_15_59_56-874.pdf, ou ainda acessando o site do Clube das Mães
Unidas

(www.clubedasmaesunidas.org.br)

TRANSPARÊNCIA.

Londrina, 14 de julho de 2020.

Aglaê Ricciardelli Terzoni
Presidente do Clube das Mães Unidas

na

aba

PORTAL

DA

