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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 02/2023 

 

A Clara Amizade, associação ligada à Arquidiocese de Salvador, torna público o Processo Seletivo 

Simplificado, para contratação de um(a) Merendeiro(a). 

1. DAS INSCRIÇÕES: Para inscrever-se o(a) candidato(a) deverá, no período de 05/01/2023 a 

09/01/2023, enviar currículo e um vídeo de apresentação de 60 (sessenta) segundos, 

gravado com o celular na horizontal para o e-mail: rh@claraamizade.org.br, colocando no 

assunto: Seleção Merendeiro/2023.  

1.1. Os candidatos que não enviarem os dois itens (currículo e vídeo) ou enviar após o 

prazo não participarão do processo seletivo. 

2. DAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: Possuir nível fundamental II (a partir do 6º ano), ter experiência 

comprovada de no mínimo seis meses, bom relacionamento interpessoal, saber trabalhar em 

equipe, saber ler e escrever, ser proativo, organizado, dinâmico e comunicativo. Preferência 

residir nos bairros próximos de Piatã. 

3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: Propor e organizar cardápios; Participar da 

compra dos alimentos destinados à merenda dos educandos e da equipe educativa, e dos 

produtos de limpeza; Apoiar nas cotações dos alimentos e dos produtos de limpeza; Controlar o 

estoque de produtos, armazenar os alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de 

consumo; Preparar os alimentos de acordo com as receitas e a quantidade de educandos, de 

forma a estarem prontos nos horários estabelecidos; Cuidar da limpeza, manutenção do material 

e locais destinados à preparação, estocagem e distribuição; Verificar e controlar as datas de 

validade dos alimentos; Contribuir com a limpeza dos espaços na casa sede; Separar os kits de 

limpeza para os centros comunitários; Contribuir com a preparação e distribuição dos alimentos 

nos eventos da organização. 

4. DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO: Contrato de trabalho regido pela CLT, com carga horária de 

44h semanais, salário: R$1.341,60 por mês, vale transporte, plano odontológico, seguro de vida, 

bem-estar social, PAF virtual (assistência médica virtual) e alimentação quando na associação 

(casa sede). 


