Edital 02/2022
Retificação do Edital 01/2022 de Abertura de Processo Seletivo

O Instituto Não Me Esqueças torna pública a retificação do Edital 01/2022 de abertura de
processo seletivo, publicado em https://linktr.ee/naomeesquecas no dia 07 de fevereiro de
2022, que passa a ter as redações a seguir especificadas, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens.
Fica prorrogado o período de inscrições estabelecido no Edital de Abertura, para todos os
cargos. As inscrições poderão ser feitas até às 23:59h do 23 de fevereiro de 2022 (horário de
Brasília), clicando no seguinte link para o formulário.
As demais datas do cronograma no item 7 passam a ser conforme se lê:
Recebimento de currículo e formulário
Análise do currículo e formulário
Entrevista
Resultado
Contratação

Até 23 de fevereiro
Até 25 de fevereiro
Até 07 de março
Até 09 de março
Imediata

1. Cargos, carga horária e remuneração
Onde se lê:
CARGO
Gerontólogo(a) ou
Neuropsicólogo(a)
Arteterapeuta ou Terapeuta
Ocupacional ou Pedagogo(a)
Social
Educador/a Físico/a

JORNADA DE TRABALHO SEMANAL
Gerontólogo(a) 30 hrs
Neuropsicólogo(a) 20 hrs
Arteterapeuta 30 hrs
Terapeuta ocupacional 20 hrs
Pedagogo(a) 20 hrs
30 hrs

REMUNERAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO SEMANAL

REMUNERAÇÃO

R$2.600,00
R$1.950,00
R$1.650,00

Leia-se:
CARGO
Gerontólogo(a) ou
Psicólogo(a)
Arteterapeuta ou Terapeuta
Ocupacional ou Pedagogo(a)
Educador/a Físico/a

R$2.600,00
20 hrs para todos os cargos
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R$1.950,00
R$1.650,00

3. Requisitos Obrigatórios
Onde se lê:
3.1. Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, entre 14h e 18h, para RT 20 horas,
e de segunda a sexta-feira, entre 13h30 e 18h30 e sábado entre 7h30 e 12h30, para RT 30
horas.
Leia-se:
3.1. Disponibilidade para trabalhar de terça a quinta-feira, das 14h às 18h e sexta-feira, das 8h às
12h, das 14h e 18h.
Onde se lê:
3.4. Os(As) candidatos(as) ao cargo de Psicólogo devem ter curso de nível superior em psicologia,
com especialidade em neuropsicologia, ambos reconhecidos pelo MEC, ou com experiência
profissional comprovada de pelo menos 1 (um) ano na área de neuropsicologia, além de
registro no respectivo conselho de classe.
Leia-se:
3.4. Os(As) candidatos(as) ao cargo de Psicólogo(a) devem ter curso de nível superior em
psicologia, reconhecido pelo MEC, além de registro no respectivo conselho de classe.
Onde se lê:
3.7. Os(As) candidatos(as) ao cargo de Pedagogo(a) Social devem ter curso superior em
pedagogia, com especialização em pedagogia social, ambos reconhecidos pelo MEC, ou com
experiência profissional comprovada de pelo menos 1 (um) ano na área de pedagogia social.
Leia-se:
3.7. Os(As) candidatos(as) ao cargo de Pedagogo(a) devem ter curso superior em pedagogia,
reconhecido pelo MEC.

Londrina, 15 de fevereiro de 2022.

Elaine Mateus
Presidente do INME
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