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EDITAL DE SELEÇÃO 001/2020 

EDITAL DE CHAMADA PARA VOLUNTARIADO DO CREFAS – 
CENTRO DE REFERÊNCIA E FORMAÇÃO DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE SURDOS – FEVEREIRO DE 2020  
 
O Centro da Referência e Formação da Criança e Adolescente Surdos - CREFAS, 
entidade sem fins lucrativos atua a 14 anos na promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes, com ênfase no atendimento de pessoas com deficiência na Mata Norte e 
Agreste do Médio Capibaribe. O CREFAS é pessoa jurídica de direito privado, de 
natureza social, beneficente e filantrópica, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter 
educacional, pedagógico, cultural e de assistência social, com autonomia administrativa, 
financeira e Patrimonial. Sua criação data de 2005, sendo registrada com CNPJ próprio 
em janeiro de 20111. Sua missão é contribuir para o pleno desenvolvimento de crianças 
e adolescentes, prioritariamente com deficiência auditiva; que residem nos municípios da 
Região da Mata Norte de PE. (atualmente atendemos um púbico oriundo de 8 municípios) 
e agreste do médio Capibaribe (3 municípios). Sua atuação se dá através de práticas da 
Educação inclusiva, inserção cultural e atenção psicossocial. Proporcionando vivências, 
tempos pedagógicos e instrumentos que favoreçam o despertar e crescimento de suas 
potencialidades e o fortalecimento da inclusão deste segmento. 

 
1 – ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS: 
 
Os/as voluntários/as atuarão diretamente em iniciativas de formação, através de 
cursos e oficinas, bem como acompanhamento dos alunos atendidos e seus 
respectivos familiares  
 
Atividade 1: Atendimento aos beneficiários/as com foco em Informática; 
Qualificação: estudante ou profissional na área de Informática ou Tecnologia da 
Informação 
Carga Horária: 04 horas/semana 
Local: CREFAS 
Nº de vagas: 02 
 
Atividade 2: Atendimento aos beneficiários/as para orientação e 
acompanhamento Psicológico. 
Qualificação: profissional de Psicologia. 
Carga Horária: 03 horas/semana 
Local: CREFAS 
Nº de vagas: 01 
 
Atividade 3: Atendimento aos beneficiários/as com foco na Interpretação de 
LIBRAS. 
Qualificação: estudante ou profissional de Libras 
Carga Horária: 04 horas/semana 
Local: CREFAS 
Nº de vagas: 02 

 
1 CNPJ nº 15.391.109/0001-74, Alvará de Licença de Funcionamento – Inscrição Municipal nº 02010161, 

Com registro e assento nos conselhos:  Conselho Municipal de Assistência Social NM (Livro nº02, fls. 07 

deferido em 13/11/12), Conselho de saúde , Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 

adolescente e Conselho Estadual de defesa dos direitos da Pessoa com deficiência- CONED. 
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Atividade 4: Atendimento aos beneficiários/as com foco em acompanhamento 
nutricional 
Qualificação: profissional de Nutrição 
Carga Horária: 02 horas/semana 
Local: CREFAS 
Nº de vagas: 01 
 
Atividade 5: Atendimento aos beneficiários/as com foco em estética e beleza. 
Qualificação: Profissional de Beleza - Cabelereiro(a), Manicure, Maquiador(a)  
Carga Horária: 04 horas/semana 
Local: CREFAS 
Nº de vagas: 01 para cada área 
 
Atividade 6: Atendimento aos beneficiários/as com habilidade para fotografia 
Qualificação: pessoas especializadas em fotos. 
Carga Horária: 04 horas/semana 
Local: CREFAS 
Nº de vagas: 01 
 
 
2 – PÚBLICO ALVO DESTE EDITAL 

 
Estão aptos a concorrer as vagas de voluntário/a ao CREFAS qualquer pessoa 
com idade acima dos 18 anos, com residência na cidade de Nazaré da Mata ou 
na região da Mata Norte com as qualificações básicas mencionadas acima. 

 
3 – DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

 
O início das atividades se dará a partir do dia 09/03/2020. O período total do 
tempo em que o voluntariado ocorrerá será acordado com os/as 
selecionados/as. 
Os/as voluntários/as deverão cumprir a carga horária prevista para cada 
atividade, não superior a 04 horas/semana, e nos dias acordados com a 
Coordenação Executiva do CREFAS. 

 

 

4 – INSCRIÇÃO E RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: 
  
Os/as interessados/as devem preencher um formulário de inscrição, que estará 
disponível na sede do CREFAS, localizado à Rua Barão de Tamandaré, nº 73, 
Centro de Nazaré da Mata, ou entrando em contato com os telefones: 
 
(81) 9. 9921-3700: Joscileuda Lopes de Sousa (Coordenadora Executiva) 
(81) 9. 8934-1420: Maria José da Silva Lopes (Diretora Presidente) 
 
O prazo para a inscrição vai de 12/02/2020 a 03/03/2020. 
 
O processo seletivo consiste em duas etapas: análise do formulário de inscrição 
e entrevista com os pré-selecionados/as. A lista com os candidatos selecionados 
será divulgada no mural de informações na sede do CREFAS. E os /as 
mesmos/as também serão contatados por telefone.  
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5 – CERTIFICADO E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Ao final do período do serviço voluntário o Centro de Referência e Formação da 
Criança e Adolescente Surdos – CREFAS, emitirá um certificado com o período 
trabalhado e as atividades desenvolvidas pelo/a voluntário/a. 
A entrega do certificado fica condicionada à execução de no mínimo 80% 
da carga horária prevista para o/a voluntário/a. Cabe lembrar que o trabalho 
voluntário não gera vínculo empregatício e remuneração, de acordo com a 
Lei 9.608/98. 
Os/as candidatos/as serão selecionados de acordo com sua qualificação, 
experiência e motivação e contarão ainda com a supervisão da Coordenação 
Executiva no desenvolvimento de suas atribuições. 
O CREFAS oferecerá ainda aos voluntários(as) um Curso Básico de Libras, 
com carga horária de 80h/aula e direito a Certificado. 
 
Mais informações: 
 
CREFAS 
Rua Barão de Tamandaré, nº 73, Centro- Nazaré da Mata. 
Fone: (81) 9. 9921-3700 
E-mails:crefasnazaredamata@outlook.com 
             joscileudalopes@gmail.com 


