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EDITAL DE SELEÇÃO 

 
 

O Presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul- UCERGS, localizada na cidade de 

Porto Alegre, RS, torna público que fará realizar Processo Seletivo paracontrataçãodos seguintes 

Profissionais:  

01(um)Fisioterapeuta, 02 (dois) Terapeutas Ocupacionais, 01 (um) Psicólogo e 02 (dois) 

Pedagogos para atuar com Estimulação Precoce. 

 

1. DASCONDIÇÕESPARACONCORRER AS VAGAS 

 

1.1 Fisioterapeuta  

 

a- TerdiplomadenívelsuperioremFisioterapia; 

b-Ter disponibilidade para Jornadade Trabalhode 14(quatorze) horas semanais; 

c-Comprovar regularidade de inscrição junto ao respectivo conselho de classe; 

 d-Enviar “Curriculum Vitae” resumido, com devidas comprovações em cursos e      

 experiênciasprofissionais anexadasao mesmo; 

 

1.2 Terapeuta Ocupacional  

 

a-Ter diploma de nível superior em Terapia Ocupacional; 

b-Ter disponibilidade para JornadadeTrabalhode 20(vinte) horas semanais; 

c-Comprovar regularidade de inscrição junto ao respectivo concelho de classe; 

 d-Enviar “Curriculum Vitae” resumido, com devidas comprovações em cursos e     

       experiências profissionais anexada sao mesmo; 

 

1.3   Psicólogo  

 

a-Ter diploma de nível superior em Psicologia; 

b-Ter disponibilidade para Jornada deTrabalho de 20(vinte) horas semanais; 
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c-Comprovar regularidade de inscrição junto ao respectivo concelho de classe; 

 d-Enviar “Curriculum Vitae” resumido, com devidas comprovações em cursos e    

      experiências profissionais anexadas ao mesmo; 

 

1.4  Pedagogo para atuar com ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

 
  a-Ter ensino superior completo na área da Educação; 

b-Ter cursos de capacitação e/ou pós graduação em Estimulação Precoce; 

c-Ter disponibilidade para JornadadeTrabalhode 20(vinte) horas semanais; 

d-Enviar “Curriculum Vitae” resumido, com devidas comprovações em

cursos e experiências profissionais anexadas ao mesmo; 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 O “Curriculum Vitae” deverá ser enviado por e-mailpronas@ucergs.org.br,no período de 03 à 

21 de janeiro de 2022. 

 

3 DASVAGAS,DAJORNADADETRABALHO,VENCIMENTOSEVANTAGENS. 

 

FUNÇÃO VAGAS 
JORNADADET

RABALHO 
VENCIMENTOS 

 
 

 
FISIOTERAPEUTA 

 
 

 
01 

 
 

 
14h 

 
 

 
R$2.000,00 

 
 
                PSICÓLOGO 

 
 
        01 
 

 
 
             20h 

 
 
       R$2.737,00 

 
    ESTIMULADOR  PRECOCE 

 
        02 

 
             20h 

 
       R$2.737,00 

 
    TERAPEUTA OCUPACIONAL  

 
        02 
 

 
             20h 

 
       R$2.737,00 
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3.1 Além  do1º (primeiro) colocado, serão classificados 03 (três) candidatos para composição de 

um banco de reserva técnica, arquivado na Administração da Instituição. 

3.2 Será dada preferência a candidatos que preencherem todos os requisitos estabelecidos neste 

edital e possuírem deficiência visual.  

 

4 DASATRIBUIÇÕESDOSCARGOS 

 

1 –  Compete ao Fisioterapeuta: 

A - Estimular os sentidos remanescentes com novas experiências sensoriais e motoras, 

proporcionando uma adaptação em relação às limitações impostas pela deficiência visual;  

B - Direcionar a facilitação das atividades motoras apropriadas para cada paciente, baseado 

na idade cronológica, através de manuseios e facilitações de postura e movimento; 

C - Potencializar as atividades funcionais do paciente, de maneira que, apesar de algum 

eventual dano ao sistema nervoso, o paciente possa desenvolver suas habilidades e 

competências funcionais no máximo de suas habilidades; 

D - Avaliar funções de sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, 

marcha, equilíbrio), habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e 

adaptações, cardiopulmonares e urológicas;  

E - Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade; 

F - Orientação de exercícios domiciliares e avaliação dos resultados. 

 

2 -  CompeteaoTerapeuta Ocupacional: 

  A - Orientações aos pacientes, cuidadores e familiares; 

 B - Avaliação do paciente;  

 C - Treino de atividades de vida diária (higiene pessoal, cuidado com o corpo, alimentação,              

vestuário, mobilidade funcional, etc);  

 D - Treino de atividades instrumentais de vida diária (cuidado com o ambiente, limpeza, etc);  

 E - Estímulo e orientações para o engajamento do indivíduo nas demais áreas de ocupação 

(participação social, lazer, educação e brincar);  
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 F - Orientações, análise ambiental e de barreiras arquitetônicas.  

 G - Aplicar os treinos de localização e ambiência para futuro processo de orientação e 

mobilidade. 

 

3 -  Estimulador Precoce: 

 O profissional estimulador precoce promoverá ações que visam a prevenir, sanar ou 

minimizar os desvios ou efeitos adversos do processo evolutivo de crianças com deficiência 

visual ou múltipla. Esse profissional será conhecedor das etapas maturativas do 

desenvolvimento neuropsicomotor infantil e saberá estimular de maneira adequada as 

diferentes fases do processo evolutivo, bem como conhecer os distúrbios que levam a criança 

pequena a defasagens no curso de seu desenvolvimento. 

 

4 -  Psicólogo 

 

A- Acompanhamento clínico ambulatorial dos pacientes, com a premissa de que a reabilitação 

constitui um processo de mão dupla, em que a pessoa com deficiência, sua família e a   

comunidade deverão ser trabalhados simultaneamente. Assim, a programação do  

tratamento de reabilitação considerará o indivíduo como centro e agenteprioritário do 

processo. 

B-  Diagnósticos. 

C-  Avaliação da situação e dinâmica familiar que envolverá também as condições emocionais e 

a situaçãosocioeconômica, cultural e educacional do indivíduo, bem como as suas 

expectativas frente ao processo de 

Reabilitação e educação. 

 

5 DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo constará de análise de “CurriculumVitae”,; 

Na análise do “CurriculumVitae” será avaliado a formação educacional e experiência profissional do 

candidato; 

Na entrevista será avaliado fatores e competências necessárias para o bom desempenho das 

atividades exigidas para o cargo; 
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O resultado do processo seletivo será divulgado no site www.ucergs.org.br, apartir do dia 26 de 

janeiro de 2022. 

 

6 DA SELEÇÃO 

  
6.1 Paraefeitodeanálisecurricular adotar-se-ãoosseguintescritérios: 

 
CRITÉRIO PONTUAÇÃO CONDIÇÕES 

1. Pós-graduação concluída comprovada. 

 

 
 

 

 
10 pontos 

 

 
Limite

pontos 

 

 
máximo 

 

 
de 

 
 

20 

2. Experiência profissional comprovada de 

nomínimo 6 meses. 

 

 

 

 
05 pontos para cada 

6meses 

 

 
Limite máximo de 20 

pontos 

3. Experiência profissional comprovada de 

nomínimo 6 meses atuando com pacientes 

cegos ou com baixa visão. 

 

 

 10 pontos para 

cada  6 

meses 

 

Limite máximo de 30 

pontos 

4.  Entrevista 

 
Competências necessárias parao exercício do 

cargo. 

 

 
30 pontos 

 

 
Limite

pontos 

 

 
máximo 

 

 
de 

 
 

30 
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7 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

7.1 Em caso de empate, ficará melhor classificado o candidato que tiver maior tempo de 

esperiencia prévia em atendimentos junto à pacientes cegos ou com baixa visão. 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
8.1 O candidato não poderá acrescentar, alterar, substituir ou incluir qualquer informação 

oudocumentodepoisdefinalizado oprazodeinscrição paraopresenteprocessoseletivo; 

8.2 Não poderão se inscrever no presente processo seletivo,servidores ou empregadospúblicos, 

da Administração direta ou indireta, que estejam impedidos de exercer outra atividade 

profissional, nos termos da legislação pertinente, seja por qual razão for, inclusive por 

incompatibilidade de horários, questões éticas ou outra vedação legal; 

8.3 Não haverá inscrição fora da data prevista neste Edital; 

8.4 Após o prazo de 48 horas, o candidato convocado que não comparecer à UCERGS, dará 

direito à Administração da UCERGS de convocar o próximo candidatomelhor classificado; 

8.5 Não poderão participar do processo seletivo candidatos não habilitados para afunção; 

 
8.6 O candidato selecionado, quando convocado, será submetido a avaliação médicae só poderá 

ser contratado se for julgado, na avaliação médica, apto física e mentalmente para o 

exercíciodas funções;
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8.7 O candidato classificado em 1°(p r ime i ro )  lugar será contratado de acordo com a 

oportunidade  e 

conveniência da UCERGS, tendo o presente processo seletivo validade de 12 (doze) meses; 

8.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Porto Alegre, 03 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

     _____________________________ 
Adilso Luis Pimentel Corlassoli 

Presidente 
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