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DATA 24/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/conferencia-estadual-sobre-os-direitos-das-criancas-

e-adolescentes-inicia-nesta-quarta-feira-24/ 

TÍTULO Conferência estadual sobre os direitos das crianças e adolescentes inicia nesta quarta-feira 24 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

A programação acontece de 24 a 26 de julho, no auditório Belarmino Lins, da 
ALE-AM 

Com o tema “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”, 

o Conselho Estadual das Crianças e Adolescentes (Cedca), realizará, a partir 

https://amazonasnoticias.com.br/conferencia-estadual-sobre-os-direitos-das-criancas-e-adolescentes-inicia-nesta-quarta-feira-24/
https://amazonasnoticias.com.br/conferencia-estadual-sobre-os-direitos-das-criancas-e-adolescentes-inicia-nesta-quarta-feira-24/
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desta quarta-feira (24/07), às 13h, a 10ª edição da Conferência Estadual dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes. 

O evento, que conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio das 

Secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de 

Educação (Seduc) e de Assistência Social (Seas), acontecerá no Auditório 

Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Amazonas, localizada na 
Avenida Mário Ypiranga, 3.950, Adrianópolis, até o dia 26 de julho. 

O objetivo é mobilizar integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), 

crianças e adolescentes, além da sociedade para a construção de propostas 

voltadas aos direitos das crianças e adolescentes. Na programação, painéis de 

debate e grupos de trabalho sobre direitos e políticas públicas integradas, 

enfrentamento à violência, orçamento e financiamento de políticas serão alguns 
dos temas aplicados. 

A presidente do Cedca, Amanda Cristina Ferreira, ressalta que a conferência 

deve debater cinco eixos de direitos fundamentais, entre eles, saúde, educação 

e qualidade de vida de crianças e adolescentes. Ela considera a integração com 

municípios de todo o Estado o ponto mais importante da conferência, em que 

cada cidade do interior poderá partilhar os principais desafios para mobilizar 

outras frentes quanto à proteção de crianças e adolescentes. 

“Esse é o momento em que reuniremos com os municípios do Estado que já 

realizaram suas conferências e levarão suas orientações para a conferência 

nacional, que acontecerá em breve”, frisa a presidente. “Na conferência, 

decidiremos sobre as medidas prioritárias em relação aos direitos das crianças 
e vamos encaminhá-las a Brasília”. 

Para a secretária da Sejusc, Caroline Braz, promover o diálogo de diversos 

segmentos sobre os direitos de crianças e adolescentes é uma forma de 

promover avanços sociais. 

“Por meio da troca de ideias é possível enfrentar e propor melhorias nas 

políticas públicas em relação aos direitos das crianças e adolescentes em nosso 

Estado”, ressalta a titular da pasta de Justiça. “A parceria entre o Governo e 

sociedade civil é um de nossos pilares nesta gestão que estamos colocando em 
prática”. 
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Programação – No dia 24 de julho, o evento iniciará às 13h, quando será 

realizado o credenciamento, a leitura e aprovação do regimento interno da 
conferência. 

O dia 25 de julho será composto por painéis, que das 8h às 14h, promoverão o 

debate de temas como “Garantia de Direitos e Políticas Públicas Integradas”, 

Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes”, 

“Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes”, 

“Participação da Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e 

Adolescentes” e “Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas 
de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes”. 

No mesmo dia, das 15h30 às 17h, os participantes farão grupos de trabalho para 

debater os temas propostos no período da manhã, com o intuito de gerar 
propostas sobre garantias aos direitos em relação a cada tema. 

Para encerrar, no dia 26 de julho, a partir 8h30, a conferência apresentará e 

analisará as propostas obtidas, além de eleger delegados para a Conferência 

Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que deve ser realizada no 
segundo semestre deste ano. 

Para participar da conferência, basta enviar nome, instituição que representa e 
município para o e-mail: capacitacaocedca@gmail. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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DATA 24/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Oportunidades 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-do-am-abre-processo-

de-selecao-com-salarios-de-ate-r-5-988 

TÍTULO Governo do AM abre processo de seleção com salários de até R$ 5.988 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) disponibilizou, 

nesta quarta-feira (24), a abertura de processo de seletivo para preenchimento de 161 vagas 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-do-am-abre-processo-de-selecao-com-salarios-de-ate-r-5-988
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/governo-do-am-abre-processo-de-selecao-com-salarios-de-ate-r-5-988
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de emprego temporário em diversas frentes de atuação no Estado. As inscrições são online e 

podem ser realizadas até as 23h59 do dia 9 de agosto. As vagas são para nível médio e 

superior. 

Os cargos disponíveis para atuação na Agência de Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas (ADS) abrangem 27 vagas. As oportunidades disponíveis para o nível médio 

são: motorista (3 vagas), com salário de R$ 1.400; e técnico agropecuário (3), com salário 

de R$ 2.425,50. 

As vagas disponíveis para o nível superior são: engenheiro de pesca (5 vagas), engenheiro 

agrônomo (7), engenheiro florestal (4), médico veterinário (2) com salário equivalente a R$ 

5.988,00; e jornalista (PCD, 1 vaga), com salário de R$ 2.688,89; estatístico (PCD, 1 vaga), 

com salário de R$ 2.875,00; e nutricionista (1 vaga), com salário de R$ 1.344,00. 

Para atuação no Projeto de Apoio à Implementação do Sistema Estadual de Atendimento 

Socieducativo, celebrado em parceria com a Secretaria de Estado, Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), são oferecidas 94 vagas para profissionais de nível médio e 

superior.  

Para o nível médio, o edital oferece 66 vagas para socioeducador, com salário de R$ 

1.262,00; três (3) vagas para técnico em enfermagem, com salário de R$ 1.200,00; e cinco 

(5) vagas para motorista, com salário de R$ 1.400,00. 

Para o nível superior, o edital oferta cinco (5) vagas para assistente social, com salário de 

R$ 2.200,00; e cinco (5) vagas para psicólogo, com salário de R$ 2.688,89. 

 

Educação Física 

 

O Projeto Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAFS-Sejel), 

comandado pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), oferta outras 40 

vagas para Profissionais de Educação Física, com salário de R$ 1.174,89. 

As inscrições podem ser realizadas através do link disponibilizado pela Aades, clicando 

aqui 

 

http://www.aades.am.gov.br/
http://www.aades.am.gov.br/
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DATA 24/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Toda Hora.com EDITORIA/ COLUNA Oportunidades 

LINK 

https://todahora.com/articulos/aades-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-de-processos-

seletivos-com-161-vagas-para-contrata%C3%A7%C3%B5es-tempor%C3%A1rias 

TÍTULO Aades abre inscrições de processos seletivos com 161 vagas para contratações temporárias 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) torna pública a 

abertura das inscrições para os Processos Seletivos Simplificados (PSS) nos Editais Nº 

001/2019, Nº 002/2019 e Nº 003/2019, ofertando 161 vagas, visando a contratação de 

profissionais por prazo determinado, no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT, Decreto Lei 5.452, de 1° de maio de 1943, e demais alterações e atualizações).  

Os profissionais selecionados irão atuar no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Setor 

Primário no Estado do Amazonas, celebrado em parceria com a Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); no Projeto de Apoio à Implementação 

do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, celebrado em parceria com a 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); e no 3º Termo 

Aditivo do Projeto de Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAF’S-

Sejel), celebrado em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer 

(Sejel).  

https://todahora.com/articulos/aades-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-de-processos-seletivos-com-161-vagas-para-contrata%C3%A7%C3%B5es-tempor%C3%A1rias
https://todahora.com/articulos/aades-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-de-processos-seletivos-com-161-vagas-para-contrata%C3%A7%C3%B5es-tempor%C3%A1rias
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As inscrições poderão ser efetuadas somente via internet, por meio do endereço 

eletrônico www.aades.am.gov.br, do dia 24 de julho até as 23h59 do dia 9 de agosto de 
2019. O Processo Seletivo é válido por dois anos e será composto por avaliação de títulos. 

Os cargos destinados para atuar na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

(ADS), pelo Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário no Estado do 

Amazonas (Edital 001/2019), abrangem 27 vagas para profissionais de níveis Médio e 
Superior.  

As vagas referentes aos cargos de nível Superior são: Engenheiro de Pesca (5 vagas), 

Engenheiro Agrônomo (7), Engenheiro Florestal (4), Médico Veterinário (2) com salário 

equivalente a R$ 5.988,00; e Jornalista (PCD, 1 vaga), com salário de R$ 2.688,89; 

Estatístico (PCD, 1 vaga), com salário de R$ 2.875,00; e Nutricionista (1 vaga), com salário 
de R$ 1.344,00. 

As vagas referentes aos cargos de nível Médio são: Motorista (3 vagas), com salário de R$ 

1.400,00; e Técnico Agropecuário (3), com salário de R$ 2.425,50. 

O Projeto de Apoio à Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo 

(Edital 002/2019), celebrado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), oferta 94 vagas para profissionais de níveis Médio e 
Superior.  

Para o nível Superior, o edital oferta cinco (5) vagas para Assistente Social, com salário de 
R$ 2.200,00; e cinco (5) vagas para Psicólogo, com salário de R$ 2.688,89. 

Para o nível Médio, o edital oferece 66 vagas para Socioeducador, com salário de R$ 

1.262,00; três (3) vagas para Técnico em Enfermagem, com salário de R$ 1.200,00; e cinco 
(5) vagas para Motorista, com salário de R$ 1.400,00. 

O Projeto Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAF’S-Sejel), 

celebrado com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), por meio do 

Edital 003/2019 oferta 40 vagas para Profissionais de Educação Física, com salário de R$ 
1.174,89.  

Serão cobradas taxas de inscrição com valores de R$ 30,00 (trinta reais) para Ensino Médio 

e R$ 40,00 (quarenta reais) para Ensino Superior. O pagamento da taxa de inscrição deverá 

ser efetuado até às 23h59 do dia 9 de agosto de 2019, mediante depósito identificado do 

valor correspondente na seguinte conta bancária:  

Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social 

CNPJ: 13.272.780/0001-70 

Banco: Bradesco 

Agência: 3739-7 

Conta-Corrente: 68.387-6 A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 

realizada, exclusivamente, por meio de protocolo de requerimento administrativo a ser 

realizado na sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(Aades), localizada na rua Major Gabriel, 1.721, Centro, Manaus-AM, CEP 69.020-060, no 

horário das 8h às 17h. A entrega dos pedidos de isenção poderá ser feita de 24 a 30 de julho 

de 2019. 

http://www.aades.am.gov.br/
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DATA 24/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/aades-lanca-concurso-para-161-vagas-com-salarios-

que-variam-de-r-11-mil-a-r-59-mil/ 

TÍTULO Aades lança concurso para 161 vagas com salários que variam de R$ 1,1 mil a R$ 5,9 mil 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://amazonasatual.com.br/aades-lanca-concurso-para-161-vagas-com-salarios-que-variam-de-r-11-mil-a-r-59-mil/
https://amazonasatual.com.br/aades-lanca-concurso-para-161-vagas-com-salarios-que-variam-de-r-11-mil-a-r-59-mil/
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DATA 24/07/2019 DIA DA SEMANA Quarta-Feira 

VEÍCULO Portal do Holanda EDITORIA/ COLUNA Economia 

LINK 

https://www.portaldoholanda.com.br/aades-0/aades-oferta-161-vagas-em-processo-

seletivo-no-amazonas 

TÍTULO Aades oferta 161 vagas em processo seletivo no Amazonas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://www.portaldoholanda.com.br/aades-0/aades-oferta-161-vagas-em-processo-seletivo-no-amazonas
https://www.portaldoholanda.com.br/aades-0/aades-oferta-161-vagas-em-processo-seletivo-no-amazonas
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Manaus/AM - A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social 
(Aades) abriu, nesta quarta-feira (24), as inscrições para os Processos 
Seletivos Simplificados (PSS) nos Editais Nº 001/2019, Nº 002/2019 e Nº 
003/2019, ofertando 161 vagas, visando a contratação de profissionais 
temporários. As inscrições poderão ser efetuadas somente via internet, por 
meio do endereço eletrônico www.aades.am.gov.br, do dia 24 de julho até as 
23h59 do dia 9 de agosto de 2019. O Processo Seletivo é válido por dois anos 
e será composto por avaliação de títulos. 

Os selecionados irão atuar no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Setor 
Primário no Estado do Amazonas, celebrado em parceria com a Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); no Projeto de Apoio à 
Implementação do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, 
celebrado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc); e no 3º Termo Aditivo do Projeto de Centros 
Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAF’S-Sejel), celebrado em 
parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).  

O Projeto de Apoio à Implementação do Sistema Estadual de Atendimento 
Socioeducativo (Edital 002/2019), celebrado em parceria com a Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), oferta 94 vagas 
para profissionais de níveis Médio e Superior.  

Para o nível Superior, o edital oferta cinco (5) vagas para Assistente Social, 
com salário de R$ 2.200,00; e cinco (5) vagas para Psicólogo, com salário de 
R$ 2.688,89.  

Para o nível Médio, o edital oferece 66 vagas para Socioeducador, com salário 
de R$ 1.262,00; três (3) vagas para Técnico em Enfermagem, com salário de 
R$ 1.200,00; e cinco (5) vagas para Motorista, com salário de R$ 1.400,00. 

O Projeto Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso (CAF’S-
Sejel), celebrado com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), por meio do Edital 003/2019 oferta 40 vagas para Profissionais de 
Educação Física, com salário de R$ 1.174,89. 

Serão cobradas taxas de inscrição com valores de R$ 30,00 (trinta reais) para 
Ensino Médio e R$ 40,00 (quarenta reais) para Ensino Superior. O pagamento 
da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 23h59 do dia 9 de agosto de 
2019, mediante depósito identificado do valor correspondente na seguinte 
conta bancária: 

Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social 
CNPJ: 13.272.780/0001-70 

Banco: Bradesco 
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Agência: 3739-7 

Conta-Corrente: 68.387-6 
A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será realizada, 
exclusivamente, por meio de protocolo de requerimento administrativo a ser 
realizado na sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Aades), localizada na rua Major Gabriel, 1.721, Centro, Manaus-AM, 
CEP 69.020-060, no horário das 8h às 17h. 

A entrega dos pedidos de isenção poderá ser feita de 24 a 30 de julho de 2019. 

 


