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CÓDIGO
DO
CARGO

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
SEMANAL

VENCIMENTOBASE
(R$) (*)

NÍVEL SUPERIOR
01

ASSISTENTE SOCIAL

Diploma de graduação superior em Serviço Social e comprovante de
registro no CRESS.

01

30h

R$ 3.444,14

02

PEDAGOGO

Diploma de graduação superior em Pedagogia.

01

30h

R$ 2.214,09

03

PSICÓLOGO

Diploma de graduação superior em Psicologia e comprovante de
registro no CRP.

01

30h

R$ 3.444,14

Diploma de conclusão do Ensino Médio.

01

40h(*)

R$ 1.476,06

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental.

01

40h(*)

R$ 1.353,06

NÍVEL MÉDIO
04

EDUCADOR/CUIDADOR

NÍVEL FUNDAMENTAL
05

AUXILIAR DE
EDUCADOR/CUIDADOR

(*) Os cargos de Educador/Cuidador e Auxiliar de Educador/Cuidador desempenharão suas funções em jornadas de trabalho de 12h de trabalho por 36h de
descanso.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
ASSISTENTE SOCIAL: Acolhida/Recepção; Produzir relatórios e documentos necessários ao serviço; Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada
individual e em grupo; Elaboração, em conjunto com o coordenador e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento
psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção e treinamento dos Cuidadores/Orientadores e demais
funcionários; Encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios periódicos sobre a situação de cada criança e adolescente,
apontando: 1) possibilidades de reintegração familiar; 2) necessidade de aplicação de novas medidas; ou 3) quando esgotados os recursos de manutenção na
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família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança/adolescente para desligamento (em parceria com o(a) Psicólogo(a) e
Cuidador/Orientador de referência); Mediação, em parceria com o Psicólogo e Cuidador/Orientador de referência, o processo de aproximação e fortalecimento ou
construção do vínculo com a família de origem (ou adotiva, quando for o caso); Visitas domiciliares; Acompanhar a efetividade dos encaminhamentos realizados;
Cumprir as determinações do PPP. Executar ações pautadas em sua profissão em acordo com Código de Ética de sua profissão.
PÉDAGOGO: Elaborar em conjunto com a equipe técnica e Coordenador o projeto político-pedagógico; Desenvolver o processo didático-pedagógico e definir
critérios para a organização das crianças e adolescentes, inclusive das regras e rotinas fundamentais do projeto-político pedagógico, sempre que possível com a
participação das crianças e Adolescentes atendidos; Orientar o Educador/ Cuidador no desempenho de suas funções podendo atuar em conjunto. Compreender os
problemas sociais, bem como os fatores determinantes que permeiam a educação no âmbito; Fazer acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos Cuidadores,
capacitando-os para o exercício das suas funções; Atuar de forma dinâmica, responsável e comprometida com a qualidade do ensino, primando pela sociabilidade
em seu ambiente de trabalho e sensível aos aspectos profissionais decorrentes do processo educacional; Elaborar encaminhar e discutir com autoridade Judiciária e
Ministério Público relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: i. possibilidade de reintegração familiar; necessidade de
aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparar a
criança e o adolescente gradativa para o desligamento; Executar outras atividades de interesse da Casa que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das
atribuições do cargo.
PSICÓLOGO: Produzir relatórios e documentos necessários ao serviço; Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual e em grupo;
Elaboração e revisão anual, em conjunto com o coordenador e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos
usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos Cuidadores/Orientador e demais funcionários; Encaminhamentos e
discussão com a autoridade Judiciária e Ministério Público, a partir de relatórios e/ou reuniões periódicas sobre a situação de cada criança e adolescente,
apontando: 1) possibilidades de reintegração familiar; 2) necessidade de aplicação de novas medidas; ou 3) quando esgotados os recursos de manutenção na
família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança/adolescente para desligamento (em parceria com o(a) Assistente Social
e Cuidador/Orientador de referência); Mediação, em parceria com o(a) Assistente Social e Cuidador/Orientador de referência, o processo de aproximação e
fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso; Visitas domiciliares; Acompanhar a efetividade dos
encaminhamentos realizados. Executar ações pautadas em sua profissão em acordo com Código de Ética de sua profissão.
EDUCADOR/CUIDADOR: Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de
desenvolvimento de cada criança ou adolescente); Auxilio a criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção
da identidade; Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de
vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano e colocados pelo Coordenador. Colaborar nas orientações nos
momentos de preparação do desligamento institucional do acolhido, sempre monitorado por um profissional de nível superior; participação de passeios e
acompanhamentos diários das rotinas dos acolhidos. Registrar atividades realizadas no caderno de plantão em conjunto com o auxiliar de Cuidador. Participar de
Reuniões mensais referente a instituição. Zelar pelo bom relacionamento entre todos os colaboradores crianças e adolescente.
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AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR: Auxiliar o Cuidador em toda a rotina da Instituição. Manipulação de alimentos, organização de ambientes, higienização de
crianças, serviços de copa, cozinha e lavanderia. Acompanhamento de atividades diárias junto ao cuidador. Registrar atividades realizadas no caderno de plantão e
conjunto com Cuidador. Participar de reuniões mensais com a Equipe Técnica. Zelar pelo bom relacionamento entre Equipe Técnica, Cuidadores e Crianças e
adolescente acolhidos.
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