Centro de reabilitação abre
40 vagas em Belém
Seleção para profissionais de diversas áreas, do nível médio
ao superior – (Foto:Thiago Gomes / Agência Pará)
O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) seleciona
profissionais para diversas áreas, do nível médio e superior.
O total de 40 vagas são para a capital paraense e são
resultado da ampliação de serviços da instituição, que presta
assistência de média e alta complexidade a Pessoas com
Deficiência (PcD).
Os interessados devem enviar o currículos, exclusivamente,
para o email: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br até o dia 3 de
dezembro. No assunto, deve constar a vaga pretendida. Após a
seleção e aprovação, os candidatos serão contatados pelo CIIR,
que informará local, dia e hora da realização das provas e
entrevistas.
O CIIR é um órgão público do Governo do Pará, administrado
pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
(INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde
Pública (Sespa).
Confira as vagas:
Coordenador Arte e Cultura (graduado em Artes e áreas afins)
Supervisor de Arte e Cultura (graduado em Administração)
Professor de Artes – Música (graduado em Música)
Professor de Artes – Dança (graduado em Dança)
Professor de Artes – Teatro; bibliotecário (graduado em
Biblioteconomia) Professor de Artes -Ateliê (graduado em
Artes)
Pedagogo, auxiliar administrativo cultural (ensino médio)
Recreador (ensino médio)
Coordenador de projetos (ensino superior)

Auxiliar administrativo (ensino médio)
Auxiliar administrativo assistencial (ensino médio)
Supervisor de Oficina Ortopédica (graduado em Administração ou
área afins) Técnico em enfermagem (ensino médio)
Assistente social, psicopedagogo, musicoterapeuta, psicólogo
(ensino superior)
Recepcionista (ensino médio)
Auxiliar de farmácia (ensino médio)
Auxiliar administrativo (ensino médio)
Intérprete de Libras (ensino médio)
Mais informações: (91) 4042-2157/58/59
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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