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EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 
 

APAC – BACABAL - MA 
 

EDITAL nº 001/2019 
 

 
 

A APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Bacabal,            
no uso de suas atribuições legais, com a finalidade de contratar funcionários para             
compor seu Quadro Funcional, promove SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL         
001/2019, nos termos seguintes: 
 
1. DO O OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente processo simplificado é a contratação de          

colaboradores por prazo indeterminado, conforme especificações e       
condições gerais contidas neste edital. 
 

2. DOS CARGOS E VAGAS: 
 

CARGO VAGA CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BRUTO 

ENCARREGADO DE SEGURANÇA 01 44 horas 
semanais 2.008,69 

ENCARREGADO DE TESOURARIA 01 44 horas 
semanais 1.977,86 

COZINHEIRO (A) 
Cadas
tro de 
Reser

va 

 
44 horas 
semanais 1.016,06 

INSPETOR DE SEGURANÇA DIURNO 
Cadas
tro de 
Reser

va 

 
12h por 

36h 
 

1.135,88 

INSPETOR DE SEGURANÇA NOTURNO 
Cadas
tro de 
Reser

va 

 
12h por 

36h 1.362,62 

CONDUTOR DE SEGURANÇA E DISCIPLINA Cadas
tro de 

44 horas 
semanais 1.135,88 
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Reser

va 

ESTAGIÁRIO  
Cadas
tro de 
Reser

va 

20 horas 
semanais 635,05 

 
 

1. ATIVIDADES E REQUISITOS BÁSICOS: 
 
1.1 - FUNÇÃO: ENCARREGADO SEGURANÇA E DISCIPLINA 
  
 

GRAU DE ESCOLARIDADE: Nível superior ou médio completo.  
 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Metodologia APAC, Regulamento Disciplinar do       
CRS, Manual do Inspetor de Segurança, Portarias do juízo disciplinando a execução            
penal.  
Descrição sumária: Administração geral do CRS reportando-se à Diretoria da APAC           
para a tomada de decisões estratégicas. Gerenciamento dos setores de trabalhos e            
Gestões de trabalhos dos funcionários e recuperandos, voluntários; Coordenar o          
trabalho dos inspetores de segurança, condutor de segurança e responsável pelas           
escoltas; supervisionar a segurança e a disciplina dos regimes.  
Atribuições / Tarefas: Participar semanalmente da reunião administrativa; Gerir a          
aplicação do Regulamento Disciplinar do CRS, Manual do Inspetor de segurança,           
Portarias do juízo disciplinando a execução penal; Acompanhamento e orientação ao           
Conselho de Sinceridade e Solidariedade de todos os regimes; Nomeação do           
Presidente do Conselho de Sinceridade e Solidariedade de todos os regimes; Parecer            
em todos os requerimentos propostos pelos recuperandos; Segurança e Disciplina do           
CRS; Fiscalização e Controle dos veículos e gastos com combustível e manutenção de             
veículos; Orientação e acompanhamento das atribuições dos inspetores de segurança,          
motorista e responsável pelas escoltas; Designação dos recuperandos para os          
diversos setores de trabalho (oficinas, portarias, administrativo, etc.) em conjunto com           
Conselho de Sinceridade e Solidariedade; Parecer em conjunto com o Conselho           
Disciplinar, em todas as permissões de saída (médico, dentista, fórum, etc.), saídas            
autorizadas em família, trabalho externo, zelando pelo cumprimento dos requisitos da           
legislação e Portaria do juízo que disciplinam a matéria; Atendimentos aos           
recuperandos de todos os regimes; Palestras para os recuperandos de todos os            
regimes sobre normas e regulamentos da Entidade; Presidir o Conselho Disciplinar,           
emitindo parecer em faltas disciplinares; Emissão de portarias e comunicados, no que            
tange a segurança e disciplina; Coordenação do Curso de Conhecimento e           
Aperfeiçoamento do Método para os recuperandos, juntamente com o(a)         
Encarregado(a) Administrativo(a); Palestras em Jornadas de Libertação com Cristo,         
Seminários e demais cursos na entidade, quando convocado; Convocar e coordenar           
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reunião semanal com a equipe de segurança (inspetores de segurança, responsável           
pelas escoltas e condutor de segurança), para avaliação, planejamento e organização           
do setor; Realizar periodicamente, em conjunto com a equipe de segurança e, com a              
presença de no mínimo um membro do CSS, procedimento de revista (“pente fino”) em              
cada regime e “bater grades”; Realizar semanalmente o uso de bafômetro e coleta de              
material para exames toxicológicos, por amostragem, em todos os regimes.          
Características da função : As tarefas são variadas exigindo decisões não previstas.           
Responsabilidades sobre pessoal, numerário, máquinas e equipamentos, guarda de         
material/patrimônio  
Conhecimentos: Conhecimento básico da lei de execução penal; Conhecimento do          
método APAC; Conhecimento básico em informática; Conhecimento básico de         
Redação;  
Habilidades: Habilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; Facilidade         
para trabalhar em equipe; Capacidade de liderança; Capacidade de análise e de            
raciocínio lógico; Competência para tomada de decisão; Capacidade de tolerar          
atividades repetitivas. Capacidade de pensar e decidir sobre pressão; Habilidade em           
planejamento de equipe; Atitudes: Ter crença na possibilidade de mudança do ser            
humano; Sensibilidade e percepção apuradas a respeito do preso, da equipe de            
funcionários, familiares e voluntários; Ser acolhedor (a) e firme ao mesmo tempo;            
Saber aplicar a disciplina de forma individualizada, mas sem gerar privilégios; Ter bom             
humor; Maturidade psicológica e espiritual; Espontaneidade no atendimento ao público;          
Ter discernimento para ouvir sem tomar decisões precipitadas; Saber atuar como           
mediador e conciliador. 
 
2.1 - FUNÇÃO: ENCARREGADO DE TESOURARIA. 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: Curso superior ou médio completo nas áreas de           
Contabilidade, Administração, Gestão financeira, ou áreas afins. 
  
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Metodologia APAC, Regulamento Disciplinar da       
APAC, Regulamento Administrativo da APAC, Rotinas de Contabilidade e Prestação          
de contas em geral, com treinamento específico para aplicação de recursos e            
prestação de contas de convênios públicos e privados, conhecimento básico de           
informática (pacote office, comunicações). Descrição Sumária : Coordenar e        
supervisionar, com anuência do Presidente, as atividades realizadas pelo pessoal dos           
setores do Almoxarifado, Transporte e Cozinha, oferecendo suporte para a aplicação           
do método APAC; subsidiar os processos de recrutamento e seleção do pessoal;            
representar a tesouraria da APAC no encaminhamento de documentos e na prestação            
de contas junto aos órgãos oficiais do Estado e a iniciativa privada. 
 
ATRIBUIÇÕES/TAREFAS: Participar semanalmente da reunião administrativa;      
Subsidiar Abertura e encerramento de todas as contas bancárias da entidade; Assinar            
documentos em conjunto com o Presidente e Vice-presidente, pertinentes a área           
financeira; Programar e gerenciar todas as compras da entidade, tendo          
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responsabilidade sobre orçamentos, cotações para convênios e pagamentos;        
Organizar e conferir a folha de pagamento dos funcionários da entidade; Controlar o             
banco de horas dos funcionários da entidade; Planejar e acompanhar a movimentação            
de todas as contas bancarias e financeira geral da entidade; Efetuar depósitos e             
pagamentos em geral; Manter atualizada a documentação exigida para celebração e           
renovação de parcerias e afins; Gerir, em conjunto com a administração, todas as             
compras e pagamentos; Liberação de materiais do almoxarifado; Subsidiar a          
elaboração de projetos sociais para captação de recursos; Controle de estoque de            
materiais e produtos Despachar correspondências, quando necessário o pagamento         
das despesas de correio; Registrar e controlar sócios contribuintes, doações e zelar            
pela melhor utilização dos bens doados; Prestação de contas de todos os recursos             
recebidos, com treinamento específico para prestação de contas SEAP; Divulgar em           
murais, para o público interno, e para parceiros e fornecedores (público externo), das             
prestações de contas da APAC; Coordenar a movimentação financeira das oficinas de            
trabalho; Elaborar planos de trabalho para termos de parcerias financeiros e           
congêneres; Zelar pela correta aplicação de todos os recursos financeiros da APAC;            
Organizar o arquivo pertinente a tesouraria; Receber notas fiscais Conferir dados e            
valores, carimbos e arquivo; Elaborar recibos diversos; Elaborar ofícios e documentos           
pertinentes ao setor financeiro; Auxiliar na coordenação de cursos, jornadas,          
seminários. Auxiliar nas demais tarefas administrativas da Associação que se fizerem           
necessárias. Disponibilidade para viagens. Outras tarefas solicitadas pela Diretoria ou          
Encarregado de Segurança. Características da Função: As tarefas são variadas          
exigindo decisões não previstas. Responsabilidade por máquinas e equipamentos,         
guarda de material/patrimônio. Conhecimentos: Desejável que tenha Curso Superior,         
Conhecimento do método APAC, Conhecimentos contábeis, etc.  
Habilidades: Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;        
Capacidade de atenção e de concentração. 
Atitudes: Ser honesto; Ter bom caráter; Gostar do que faz; Habilidade de            
comunicação e de relacionamento interpessoal; Ter discernimento para ouvir sem          
tomar decisões precipitadas; Ter firmeza e não demonstra medo para tomar decisões;            
Saber ser amigo, mas colocando os devidos limites. 
 

3.1 - FUNÇÃO: COZINHEIRO (A) 

GRAU DE ESCOLARIDADE: Curso médio completo 

ATIVIDADES - Participar semanalmente da reunião administrativa; preparar as         
refeições cumprindo o cardápio elaborado pela nutricionista ou por funcionário e/ou           
voluntário designado para tanto; Elaborar a lista de compras de suprimentos para o             
preparo das refeições; Fazer a separação dos produtos e encaminhar para os            
ajudantes; Solicitar por meio de memorando próprio de matéria prima para cozinha            
junto a tesouraria; Monitorar os recuperandos auxiliares de cozinha; Ensinar o ofício da             
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culinária; Zelar pela ordem e limpeza da cozinha; Cuidar da alimentação das pessoas             
que trabalham no CRS, recuperandos de todos os regime, funcionários e visitantes;  
 

REQUISITOS - Participar de curso para conhecimentos específicos da metodologia          
APAC; 
 
PERFIL NECESSÁRIO: Conhecimentos básicos de culinária; Conhecimento do        
método APAC; Habilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;         
Facilidade para trabalhar em equipe; Capacidade de atenção e Concentração e           
organização; Capacidade de liderança e treinamento; Preparo físico para carregar          
pesos médios ocasionalmente; 
 
 
4.1 - FUNÇÃO: INSPETOR DE SEGURANÇA – DIURNO / FUNÇÃO. 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Metodologia APAC, Regulamento Disciplinar do       
CRS, Manual do Inspetor de Segurança, Portarias do juízo disciplinando a execução            
penal.  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Garantir a disciplina e segurança geral do CRS.  
 
ATRIBUIÇÕES / TAREFAS:  
 
- Participar semanalmente da reunião administrativa;  
- Receber novos recuperandos, quando a chegada ocorrer em período diurno, e            
encaminhá-lo ao regime para o qual a transferência foi autorizada;  
- Fazer a chamada dos recuperandos nos três regimes; No horário previamente            
estabelecido;  
- Participar da oração da manhã no regime fechado e outros, supervisionar            
participação dos recuperandos;  
- Supervisionar a entrada e saída de visitantes;  
- Conferir quadro de chaves;  
- Verificar relatório (livro de ocorrências);  
- Fazer vistoria geral nos dois regimes;  
- Realizar em cada turno a conferência da grade dos recuperandos (presença).  
- Solicitar as escoltas de emergência;  
- Efetuar ronda interna e externa;  
- Cuidar da disciplina dos recuperandos.  
- Liberar os recuperandos do semiaberto para as oficinas;  
- Vistoriar os três regimes;  
- Vistoriar a parte externa do prédio;  
- Ficar atento aos chamados externos;  
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- Fiscalizar e Monitorar a passagem do almoço para o regime fechado;  
- Fiscalizar e Monitorar a recolha das panelas do regime fechado;  
- Verificar a limpeza dos três regimes;  
- Verificar o trabalho dos recuperandos no CRS;  
-Entregar correspondências e encomendas externas destinadas aos     recuperandos;  
- Revistar materiais que chegam para os recuperandos;  
- Receber as esposas para visita íntima;  
- Fazer o relatório do plantão;  
- Passar as chaves para o inspetor de segurança da noite.  
- Realizar eventualmente o “bater grades” das celas de todos os regimes;  
- Participar do procedimento de revista dos regimes (“pente fino”, “bater grades”),            
sempre que convocado;  
- Preencher diariamente o check-list de atividades referentes ao plantão;  
- Comunicar faltas disciplinares ao Encarregado de Segurança;  
 
- Utilizar o bafômetro em recuperandos dos três regimes, quando necessário;  
- Realizar revista pessoal nos recuperandos dos três regimes, quando necessário.  
 
CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO: As tarefas são variadas exigindo decisões não          
previstas. Responsabilidade por máquinas e equipamentos, guarda de        
material/patrimônio.  
 
COMPETÊNCIAS:  
 
- Conhecimentos: Conhecimento do método APAC; Formação em prevenção de          
acidentes e primeiros socorros.  
 
- Habilidades: Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; Capacidade         
de atenção e de concentração.  
Atitudes: Ser honesto; Ter bom caráter; Gostar do que faz; Habilidade de comunicação             
e de relacionamento interpessoal; Ter discernimento para ouvir sem tomar decisões           
precipitadas; Ter firmeza e não demonstrar medo para tomar decisões; Saber ser            
amigo, mas colocando os devidos limites.  
 
5.1 - CONDUTOR DE SEGURANÇA 
 
FUNÇÃO: CONDUTOR DE SEGURANÇA 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: Ensino Médio completo. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Metodologia APAC, Regulamento Disciplinar do       
CRS, Manual do Inspetor de Segurança, Portarias do juízo disciplinando a execução            
penal.  
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduzir veículo realizando atividades na área de segurança          
(levar e trazer os recuperandos para consultas externas, fazendo parte do corpo de             
segurança juntamente com os inspetores de segurança e auxiliares de plantão) e na             
área administrativa (levar e trazer os membros da diretoria para compromissos           
externos).  
 
 ATRIBUIÇÕES/TAREFAS:  
- Participar semanalmente da reunião administrativa;  
- Escoltas dos recuperados (médico, dentista, Fórum e etc);  
- Viagens;  
- Transporte de funcionários e/ou Voluntários;  
- Assistência nos plantões, quando necessário;  
- Colaboração em cursos diversos na entidade;  
- Manutenção dos veículos;  
- Atendimento ao setor administrativo;  
- Transportar documentação;  
 
- Fazer compras e pagamentos em situações eventuais, quando solicitado pela           
Tesouraria.  
- Observação: As escoltas dos recuperandos devem contar com um condutor de            
segurança na tarefa de motorista e outro funcionário diretamente responsável pela           
escolta e acompanhamento do recuperando. 
 
CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO: As tarefas são pouco padronizadas exigindo         
decisões simples. Responsabilidade por máquinas ou equipamentos, numerário,        
guarda de material/patrimônio (veículos). 8 
 
COMPETÊNCIAS:  
- Conhecimentos: Ter habilitação para dirigir; Ter conhecimento das normas de trânsito            
e dos cuidados básicos de manutenção de veículos; Conhecimento do método APAC.  
- Habilidades: Habilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal; Facilidade          
para trabalhar em equipe; Capacidade de atenção e de concentração.  
- Atitudes: Ser pontual, disciplinado e prestativo. 
 
6.1 - FUNÇÃO: ESTAGIÁRIO (A) - ADMINISTRATIVO. 
 
GRAU DE ESCOLARIDADE: Cursando Ensino Superior a que se refere a vaga            
elencada no item 2 deste Edital, a partir do 5º período, e que preferencialmente que já                
tenha realizado estágio em outros lugares para a vaga pretendida. 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Metodologia APAC e conhecimento técnico na área         
de conhecimento de nível superior que cursa e para a qual foi contratado.  
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no        
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do Estudante.             
Pode ser obrigatório e não obrigatório. O obrigatório é requisito e condição para a              
certificação do Aluno, o não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional do            
Estudante, ambos estão previstos na Lei dos Estagiários.  
Atribuições/Tarefas: Participar semanalmente da reunião administrativas; Atuar na        
área de conhecimento para a qual foi contratado, assumindo o máximo de tarefas             
pertinentes à área, sob a orientação e fiscalização do responsável técnico já graduado.  
 
CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO: As tarefas são pouco padronizadas, exigindo         
decisões simples. Responsabilidades sobre numerário, máquinas e equipamentos,        
guarda de material/patrimônio (documentos).  
 
COMPETÊNCIAS: Conhecimentos de Informática; Conhecimento do método APAC;        
Conhecimento técnico na área em que atua;  
 
HABILIDADES: Habilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;        
Facilidade para trabalhar em equipe; Capacidade de organização; Criatividade;         
Concentração; Atendimento ao público; Atitudes: Disponibilidade para constante 
 
estudo e atualização para a área de conhecimento em que atua. Ser paciente; ter              
iniciativa; capacidade de tolerar atividades repetitivas; maturidade no trato com          
pessoas e situações. 
 

7. DO REGIME JURÍDICO DO CARGO: 

7.1 - Os contratos de trabalho serão regidos pela CLT; 

O candidato selecionado e convocado na forma dos itens 1.1 a 6.1, deverá             
apresentar-se na sede da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos           
Condenados), situada na Rua Manoel Alves de Abreu S/Nº - Centro, Bacabal – MA,              
CEP: 65.700-000, para a assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social,            
munido das cópias e original dos seguintes documentos: 
 
 

7.1.1 CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL; 

7.1.2 CARTEIRA DE IDENTIDADE (frente e verso); 

7.1.3 CPF; 

7.1.4 COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO; 

7.1.5 CÓPIA DO DIPLOMA OU CERTIFICADO DO CURSO DE ENSINO MÉDIO OU            
DO CURSO SUPERIOR, HISTÓRICO ESCOLAR; 
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7.1.6 CÓPIA DE CERTIFICADOS E/OU DIPLOMAS DECLARADOS NO CURRÍCULO; 

7.1.7 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE QUE ESTÁ EM DIA COM O SERVIÇO           
MILITAR (CERTIFICADO DE RESERVISTA OU DE DISPENSA MILITAR); PARA O          
SEXO MASCULINO; 

7.1.8 TÍTULO ELEITORAL E DECLARAÇÃO DO TER (TRIBUNAL REGIONAL         
ELEITORAL) DE QUE ESTÁ EM DIA COM AS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DA           
LEGISLAÇÃO ELEITORAL; 

7.1.9 CERTIDÃO DE NASCIMENTO (SE SOLTEIRO) OU DE CASAMENTO (SE          
CASADO); 

7.1.10 ATESTADO DE BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS (POLÍCIA CIVIL E         
FÓRUM); 

7.1.11 DUAS FOTOS 3 X 4 COLORIDAS; 

7.1.12 CARTÃO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO PIS/PASEP; (OPCIONAL); 

 

7.1.13 CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES DE 14 ANOS E           
CARTEIRAS DE VACINAÇÃO; (OPCIONAL). 

7.1.14  C.P.F -  REFERENTE AOS FILHOS MAIORES DE 08 ANOS. 

7.1.15  ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ADMISSIONAL) 

7.1.16 CARTÃO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA, PREFERENCIALMENTE DO        
BANCO DO BRASIL S/A. 

7.1.17 C.N.H. PARA O CARGO DE INSPETOR DE SEGURANÇA E DISCIPLINA. 

7.1.18 NIS ou NIT 

7.2 A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no item anterior            
ensejará na convocação do candidato subsequente, na forma do item 6.8. Caso a             
ausência não seja sanada no prazo de (02) dois dias úteis. 

8. ELEMENTOS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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8.1 Os candidatos selecionados e contratados atuarão em conjunto com a APAC,            
dispondo de condições necessárias para o desenvolvimento das atividades,         
especialmente: 

8.1.1 Computador e impressora para o processamento e análise dos dados e trabalhos             
contratados, dentro da sede da APAC; 

8.1.2 Material de consumo e de escritório, ferramentas e equipamentos, veículos           
necessários para o desenvolvimento de atividades dentro e fora da sede da APAC; 

8.1.3 Apoio logístico; 

8.1.4  Sistema de Vigilância Externa. 

9. PROCESSO DE SELEÇÃO: 

9.1 O processo de seleção será baseado nas seguintes etapas: 

9.1.1 Análise curricular, consubstanciada na qualificação técnica, experiência        
profissional e trabalhos sociais; 

9.1.2 Avaliação psicológica realizada na sede da APAC; 

9.1.3 Entrevista; 

 

9.1.4 Os currículos deverão ser encaminhados até 23:59h, do dia 22 de agosto de              
2019, por meio eletrônico, para o seguinte endereço: apacbacabal@gmail.com,         
com mensagem sob o título: ´ ́Edital de Contratação de Funcionários da APAC -             
BACABAL/MA “001/2019” e a nomenclatura do cargo pretendido. Os e-mails que           
chegarem após o horário e data acima, serão desconsiderados. 

7.4 A convocação dos candidatos selecionados para participarem do processo seletivo,           
bem como para contratação far-se-á através de contato telefônico ou por e-mail,            
conforme dados fornecidos no currículo do candidato. 

7.5 A convocação dos candidatos selecionados e o início dos trabalhos ocorrerão de             
acordo com a disponibilidade de vagas na APAC, ficando facultado à própria APAC             
cancelar o edital simplificado a qualquer tempo.  

7.6 Após a convocação, o candidato terá um prazo de 05 (cinco) dias para              
apresentar-se para a contratação. 
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7.7 A não apresentação do candidato convocado no local e data indicados neste edital              
ensejará no chamamento do candidato selecionado e classificado na posição          
subsequente, o qual deverá apresentar-se no prazo de 05 (cinco) dias da convocação,             
no mesmo local, munido dos documentos exigidos.  

7.8 Os títulos de todos os candidatos convocados deverão ser comprovados no ato da              
contratação, bem como os demais dados e informações descritos neste Edital.  

7.9 A ausência da comprovação de que trata o item anterior, ensejará a             
desclassificação automática do candidato e o chamamento imediato do candidato          
selecionado e classificado na posição subsequente. 

8. SELEÇÃO 

8.1 Comissão de Seleção: Composta por 03 (tres) pessoas atuantes na área técnica da              
APAC. 

8.2 Análise de currículo: 23 de agosto de 2019. 

8.3 Entrevista com membros da comissão e Presidente da Entidade e Avaliação            
psicológica: dia 26 de agosto de 2019, mediante convocação, na CÚRIA           
DIOCESANA – Rua Teixeira de Freitas, 45 - Centro - Bacabal – Maranhão, CEP:              
65.700-000 / Telefone (99) 3621 - 1280, Horário: 08h00min horas às 17h00min).            
(Eliminatório). 

8.4 PONTUAÇÃO DA SELEÇÃO 

8.4.1 A análise do currículo terá a seguinte pontuação:  

8.4.1.1 Tempo de experiência profissional e trabalho voluntario sendo: 

TEMPO DE TRABALHO: 

Acima de 01 (um) ano: 01 ponto 

Acima de 03 (três) anos: 03 pontos 

VOLUNTARIADO: 

Em áreas semelhantes: 01 ponto 

Na APAC: 05 pontos 
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8.4.1.2 Curso técnico em áreas afins, com carga horária igual e superior a 90 horas,               
sendo: 01 ponto por curso, chegando ao máximo 03 (três) pontos; 

8.4.1.3 Curso de Conhecimentos sobre o método APAC, com certificado emitido pela            
FBAC, ou APAC filiada à FBAC sendo: 

01 (um) curso: 05 pontos 

02 (dois) cursos: 10 pontos 

03 (três) ou mais cursos: 20 pontos 

8.4.2 Avaliação Psicológica realizadas na sede da APAC: 40 pontos 

8.4.3 Entrevista com membros da Comissão de seleção e com o presidente da APAC              
(15 pontos cada entrevista, totalizando no máximo 45 pontos), versará sobre           
conhecimento da área específica do processo seletivo, questões relativas ao currículo           
e à postura profissional, social e humana. 

9. RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO:  

9.1 A classificação será definida mediante o somatório dos pontos obtidos, sendo o 1º              
classificado o candidato que obtiver o maior número de pontos 

9.2 Em caso de empate no resultado final serão utilizados os seguintes critérios para              
desempate, obedecendo a seguinte ordem: 

1. Possuir idade mais elevada, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da                
Lei n° 10. 741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO); 

2. Maior pontuação na entrevista;3. Maior tempo de experiência comprovada na área            
específica ou em área semelhante, conforme curriculum vitae apresentado. 

10. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 

10.1 O processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, contados a partir do              
resultado final da seleção. 

11. DOS RECURSOS: 

11.1 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital perante APAC, quem              
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder o último dia da inscrição, em relação                 
às falhas ou irregularidades que o viciaram; 
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11.2 Os recursos quanto ao julgamento da seleção deverão ser interpostos até 02             
(dois) dias úteis, contados da data da divulgação do resultado, sob pena preclusão; 

11.3 Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e           
subscrita pelo representante legal; 

11.4 Não serão reconhecidos os recursos intempestivos e não serão acolhidos os            
apresentados em fac-símile. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1 É obrigatório à participação no curso de preparação para funcionários e            
voluntários que será ministrado pelo gerente executivo da FBAC, com datas e horários             
a serem definidos, os quais serão divulgados através de faixas, facebook, TV e rádios,              
igrejas, Fórum da Comarca e etc. 

12.2 As vagas serão preenchidas de acordo com as necessidades da ASSOCIAÇÃO            
DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE BACABAL,  

12.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo           
Seletivo juntamente com o Presidente da Entidade. 
 

Bacabal, (MA), 16 de agosto de 2019. 
 

_______________________________________ 
José Ribamar Cardoso Lima 

Presidente da APAC de Bacabal - MA 

13 
Amando ao Próximo Amarás a Cristo 

www.castrodigital.com.br

mailto:apacbacabal-ma@outlook.com



