
 

 

Associação Pró- Educação Vivendo e Aprendendo 
Processo de seleção de Auxiliar de Limpeza 

 

 

Brasília-DF, 5 de outubro de 2015. 

  

O Fórum de Aprovação, Avaliação e Progressão (Faap) da Associação Pró-Educação 
Vivendo e Aprendendo torna público o processo de seleção de 1 (uma) vaga de AUXILIAR DE 
LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS, com a finalidade de desenvolver atividades de limpeza e 
higienização dos espaços da escola e auxiliar na manutenção da Vivendo.  

  

Quem somos? 

Fundada em 1982, a Vivendo e Aprendendo constituiu-se legalmente como 
associação sem fins lucrativos. A ideia principal da escola é aliar a proposta educacional 
inovadora à experiência associativa, na qual cada pessoa atua no sentido de preservar e 
enriquecer a associação. Uma ideia como essa transforma o respeito à individualidade em 
conceito e prática. E forma crianças e adultos criadores do próprio processo educacional. 

  

1.       Objetivo Geral 

  

Contratação de 1 (um) Auxiliar de Limpeza e serviços gerais. 

2.       Descrição das Atividades a serem desenvolvidas: 

 

O (a) profissional selecionado(a) desenvolverá as seguintes atividades: 

- Limpeza, organização, higienização e manutenção dos ambientes internos e externos da 
escola; da estrutura física, móveis e equipamentos; 

  

3. Qualificação Profissional (Perfil do Candidato) 

 

O Auxiliar de Limpeza deverá ter como principal atribuição executar o trabalho rotineiro de 
limpeza em geral contemplando: assoalhos, teto, paredes, móveis, prateleiras, armários, 
colchonetes, almofadas; bebedouros e pias; janelas, esquadrias, portas, batentes, rodapés, 
interruptores e tomadas; banheiros das salas; banheiros e vestiários externos; cozinha, área de 
serviço, galpão e pátios e outros que forem necessários; 

- Atuar na limpeza de área externa e interna, lavar de vidros, abastecer os ambientes com 
material de limpeza, repor sabonete, papel toalha e papel higiênico, retirar lixo, lavar e 
higienizar as lixeiras de uso interno, manter as lixeiras com sacos de lixo adequados; 

- Manter, criar e aperfeiçoar, somado ao restante da equipe de apoio e comissão responsável, 
rotinas de higiene, limpeza e manutenção. 



 

a) Critérios Eliminatórios: 

   Experiência prévia comprovada na área de Limpeza – trabalho anterior como faxineiro,    
auxiliar de serviços gerais ou áreas correlatas; 

Formação mínima: ensino fundamental incompleto. 

b) Critérios Classificatórios:  

 Cursos de Capacitação na área de limpeza, higienização e/ou manutenção; 

Tempo de atuação nas funções de faxineiro, auxiliar de serviços gerais ou similares; 

Capacidade para trabalhar em equipe e relacionar-se associativamente; 

 

4.       Das Condições de Trabalho e Remuneração 

- Carga horária de 30 (trinta) horas semanais, das quais: 

- 6h a cada dia da semana – segunda  a sexta – no horário de 17h30 às 23h30;  

- Remuneração com salário de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) mensais, 
adicional noturno, auxílio de saúde e vale transporte;  

  

5.       Apresentação de candidatura: 

  

Entregar pessoalmente (Endereço: SGAN 604, s/n, Lote C, fundos. Telefone: 3321-3581, 
ou via e-mail (faapvea@gmail.com) o Curriculum vitae até 13/10/2015, às 17h.  

Somente com o envio ou entrega de tal documento a candidatura se tornará válida. 

 

6.       Da seleção: 

O processo seletivo se inicia com o recebimento e avaliação dos currículos. Em seguida, 
os(as) candidatos(as) selecionados serão convocados para entrevista e análise das 
experiências prévias. 

 

 7.       Cronograma: 

 Dia e hora Atividade prevista 

1 13 de outubro de 2015 Prazo limite para a apresentação 

dos currículos. 

2  

14 de outubro a 21 de Outubro de 

2015 às 17h. 

Realização de entrevistas com 

os(as) candidatos(as) 

selecionados(as). 

 

3 23 de Outubro de 2015 Divulgação dos resultados finais. 

 

4 

 

29 de Outubro de 2015. 

 

 

Início das atividades na 

Associação. 

Obs: Eventuais questões não elucidadas no presente edital serão avaliadas e 
deliberadas pelo FAAP. 
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