
Organização do Terceiro Setor contrata: 

Cargo: Educador Social  

Área: Pedagógica 

Atuação – Visão Geral 

Descrição das Atividades: 
 
 Prover atenção socioassistencial, através da realização de oficinas 

socioeducativas sob orientação do Núcleo de Projetos e Programas, 

responsável pelas ações definidas no projeto. 

 Incentivar a participação das crianças/adolescentes nas ações propostas 

no projeto, visando atender aos objetivos estratégicos da instituição. 

 Organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de 

convívio social, explorando e desenvolvendo temas transversais e 

conteúdos programáticos propostos pela unidade pedagógica da 

Instituição, de acordo com a necessidade individual das 

crianças/adolescentes.  

 Colaborar para o processo de efetivação, execução e avaliação de 

Plano de Atendimento Individual, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Instituição. 

 Desenvolver a oficina para o qual tenha sido selecionado com base nos 

objetivos e metodologia do projeto.  

 Participar de atividades de planejamento, sistematização e avaliação 

das atividades estabelecidas, juntamente com o Núcleo de Projetos 

Sociais, visando o alinhamento com as diretrizes estratégicas da 

Instituição. 

 Registrar as atividades desenvolvidas, através de relatório próprio e/ou 

estabelecido pela Instituição, encaminhando para Coordenação 

Pedagógica, visando subsidiar tomada de decisão estratégica. 

 Registrar o desempenho de cada adolescente usuário, através de 

relatório próprio e/ou estabelecido pela Instituição encaminhando para 

Coordenação Pedagógica, visando subsidiar tomada de decisão 

estratégica. 

 Participar de reuniões de planejamento e de avaliação do processo de 

trabalho, visando manter o alinhamento da execução dos projetos com 

as diretrizes da Instituição. 

 Participar das atividades e encontros de capacitação da equipe de 

trabalho, de acordo com o planejamento estabelecido pela Instituição, 

visando manter o alinhamento com as diretrizes dos projetos 

estabelecidos pela Instituição. 

 Desenvolver planos de aula e executá-los de acordo com o plano 

pedagógico da Instituição, visando garantir a aplicabilidade das ação 

propostas. 

 Incentivar e estimular os adolescentes nas práticas educativas, 

valorizando as potencialidades de cada um. 

 Colaborar para os processos de mobilização e seleção de usuários;  

 Conduzir oficinas e grupos com as temáticas previamente planejadas;  

 Participar de eventos internos e externos da instituição;  

 Controle de frequência de usuários; 

 Elaborar relatórios.  

 

Conhecimentos Desejáveis 

- Imprescindível: conhecimentos em Pacote 
Office (principalmente Word, Excel e Power 
Point) e Internet. 
 
Perfil Profissional 
 
-  Bom relacionamento interpessoal; 
-  Dinamismo; 
-  Atenção a detalhe; 
-  Senso de Organização; 
-  Boa comunicação  
 
 
Diferenciais 
 
- Ter atuado com crianças e adolescentes; 
- Gostar de projetos e desenvolvimento de 
ações em territórios periféricos.  
- Experiência em arte e cultura 
 

Informações Gerais 

Carga-horária: 44 horas semanais. 
Formação: Ensino médio completo ou Cursando Ensino Superior em 
áreas de humanas.  

Requisitos: desejável residir em Serra. 
Salário: R$ 1.841,24 + benefícios 
Forma de contratação: CLT 

 
Os currículos deverão ser encaminhados para o endereço: 

profissionalizacao@estacaoconhecimentodeserra.org 
Recebimento de currículo até 01/02/2021 a 03/02/2021 

Atenção: Para envio dos currículos, nomear o arquivo conforme a orientação:  
Nome completo + nome do cargo   



 

Cargo: Assistente Social  

Área: Serviço Social 

Atuação – Visão Geral 

Descrição das Atividades: 

 
 Orientar usuários e famílias assistidos pela instituição, sempre que 

necessário, esclarecendo dúvidas, orientando sobre direitos e 

deveres, rotinas e normas da instituição, normas, códigos e 

legislação e sobre processos, procedimentos e técnicas. 

 Elaborar planos, programas e projetos específicos; delimitar o 

problema; definindo público alvo, objetivos, metas e metodologia; 

formular propostas; estabelecer prioridades e critérios de 

atendimento. 

 Realizar estudo socioeconômico e identificar interesses dos 

usuários atendidos, características da área de atuação, realizando 

pesquisas bibliográficas e documentais; visando estudar viabilidade 

de projetos, coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. 

 Registrar atendimentos; informar situações-problema; requisitar 

acomodações e vagas em equipamentos sociais da instituição; 

formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; 

formular instrumental (formulários, questionários, etc). 

 Monitorar as ações em desenvolvimento, acompanhando 

resultados da execução de programas, projetos e planos; bem 

como analisar as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar 

atendimento dos compromissos acordados com o usuário 

atendido; avaliando o cumprimento dos objetivos e programas, 

projetos e planos propostos. 

 Atuar em conjunto com a Psicóloga na realização de visitas 

domiciliares e acompanhamentos psicossociais de acordo com as 

demandas avaliadas pela equipe, visando à integração do trabalho; 

(acrescentei para ficar coerente com a Psicóloga) 

 Atuar na orientação de responsáveis em situações em que houver 

necessidade de acompanhamento e encaminhamento do usuário 

para outros profissionais internos e externos. 

 Identificar e articular recursos disponíveis. 

 Executar outras atividades correlatas às já descritas, a critério de 

seu Superior Imediato ou da demanda da Instituição. 

 

Conhecimentos Desejáveis 

- Imprescindível: conhecimentos em Pacote 
Office (principalmente Word, Excel e Power 
Point) e Internet. 
 
Perfil Profissional 
 
-  Bom relacionamento interpessoal; 
-  Dinamismo; 
-  Atenção a detalhe; 
-  Senso de Organização; 
-  Boa comunicação  
 
 
Diferenciais 
 
- Ter atuado com crianças e adolescentes; 
- Experiência/Conhecimento em Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
- Especialização em Gestão de Projetos 
- Gostar de projetos e desenvolvimento de 
ações em territórios periféricos. 
 

Informações Gerais 

Carga-horária: 40 horas semanais. 
Formação: Graduado em Serviço Social 

Requisitos: desejável residir em Serra. 
Salário: R$ 3.756,72 + benefícios 
Forma de contratação: CLT 

 
Os currículos deverão ser encaminhados para o endereço: 

profissionalizacao@estacaoconhecimentodeserra.org 
Recebimento de currículo até 01/02/2021 a 03/02/2021 

Atenção: Para envio dos currículos, nomear o arquivo conforme a orientação:  
Nome completo + nome do cargo  

 


