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ANEXO I 

EM ATENDIMENTO AO CRAS e CRAS VOLANTE 

 

CARGO: COORDENADOR DO CRAS – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Psicologia ou Serviço Social, ambos com registro no órgão de 

classe competente, ou Pedagogo. 

VAGAS: 01 vaga + cadastro reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.907,94 

PERFIL: Experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes. 

Experiência e conhecimentos sobre população em situação de rua. Conhecimento das 

normativas e legislações referentes à política de Assistência Social e às pessoas em situação 

de rua. Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, 

organização de informação, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Articular, acompanhar e avaliar o processo 

de implantação do CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção 

social básica operacionalizadas nessa unidade. Coordenar a execução e o monitoramento dos 

serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e 

benefícios. Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para 

garantir a efetivação da referência e contrarreferência. Coordenar a execução das ações, de 

forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias 

inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território. 

Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede 

socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, 

avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da 

rede socioassistencial referenciada ao CRAS. Promover a articulação entre serviços, 

transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS. 

Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de 

trabalho social com famílias e dos serviços de convivência. Contribuir para avaliação, a ser 

feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na 

qualidade de vida dos usuários. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização 

da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta 

rede. Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local. Participar dos 

processos de articulação intersetorial no território do CRAS. Averiguar as necessidades de 

capacitação da equipe de referência e informar a Secretaria de Assistência Social. Planejar e 

coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, em consonância 

com diretrizes da Secretaria de Assistência Social.  
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Serviço Social com registro no órgão de classe competente. 

VAGAS: 02 vagas + cadastro reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.907,94 

PERFIL: Ter conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislação relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.). Ter conhecimento da rede socioassistencial, 

das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos. Ter conhecimentos teóricos, habilidades 

e domínio metodológicos necessários ao desenvolvimento de trabalho social com famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento 

individual, familiar e em grupo). Ter conhecimento e desejável experiência de trabalho em 

equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, por violação de direitos. Ter conhecimento e habilidades para escuta 

qualificada das famílias/ indivíduos. Apresentar conduta ética e pro-atividade. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realizar acolhida e ofertar informações 

sempre que necessário. Realizar encaminhamentos às famílias usuárias dos Programas, 

Serviços e Ações. Mediar processos grupais do serviço para famílias. Realizar atendimento 

individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas. Desenvolver de atividades 

coletivas e comunitárias. Acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades. 

Articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência. Realizar 

atendimento inicial de casos; fazer triagem; realizar anamnese social. Fazer visitas 

domiciliares. Coordenar os grupos de apoio às famílias Encaminhar as crianças e adolescentes 

para serviços de garantia de direitos. Auxiliar no levantamento de dados estatísticos junto aos 

órgãos notificadores de violência. Fornecer laudo social quando solicitado; Manter 

organizados e atualizados os registros dos casos atendidos para fins de consulta e estatísticas. 

Acompanhar adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas, em meio aberto. 

Promover o atendimento a pessoas em situação de violência.. 
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CARGO: PSICÓLOGO – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Psicologia com registro no órgão de classe competente. 

VAGAS: 02 vagas + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.907,94 

PERFIL: Ter experiência de atuação e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou 

benefícios socioassistenciais; conhecimento da legislação referente à política nacional de 

assistência social. Ter domínio sobre os direitos sociais. Ter experiência de trabalho em 

grupos e atividades coletivas. Ter experiência em trabalho interdisciplinar. Ter conhecimento 

da realidade do território e boa capacidade relacional e de escuta das famílias. Apresentar 

conduta ética e pro-atividade. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Enfatizar as relações da pessoa com os 

seus contextos. Atentar para a prevenção de situações de risco e contribuir para o 

desenvolvimento de potencialidades pessoais e coletivas. Coordenar os grupos de apoio às 

crianças e adolescentes e seus familiares. Acompanhar o usuário nas audiências, delegacias e 

fóruns; realizar estudos de caso; elaborar laudos e pareceres técnicos e psicológicos, quando 

solicitados. Realizar visitas domiciliares, quando for necessário. Acompanhar crianças e 

adolescentes e seus familiares junto a rede de serviços, principalmente aqueles que prestam 

atenção psicossocial; acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas sócio 

educativas, em meio aberto. Promover o atendimento a pessoas em situação de violência 

 

 

FUNÇÃO: PEDAGOGO – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Pedagogia 

VAGAS: 03 vagas + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.941,40 

PERFIL: Conhecer a legislação referente à política nacional de assistência social. Conhecer 

fundamentos da área pedagógica. Ter domínio sobre os direitos sociais. Ter experiência de 

trabalho em grupos e atividades coletivas. Ter experiência em trabalho interdisciplinar. Ter 

conhecimento da realidade do território e boa capacidade relacional e de escuta das famílias. 

Apresentar conduta ética e pro-atividade. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  
Realizar visitas às famílias. Acompanhar o rendimento escolar. Acompanhar a frequência dos 

serviços. Acompanhar o planejamento pedagógico com outros educadores sociais. Promover 

atividades grupais. Promover reuniões com as famílias. Realizar palestra para divulgação dos 

serviços. Elaborar material gráfico e didático para fins pedagógicos e sociais. Realizar outras 

atividades afins com a equipe técnica. 
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EM ATENDIMENTO AO CREAS 

 

CARGO: COORDENADOR DO CREAS – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Serviço Social com registro no órgão de classe competente. 

VAGAS: Cadastro Reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.907,94 

PERFIL: Experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes. 

Experiência e conhecimentos sobre população em situação de rua. Conhecimento das 

normativas e legislações referentes à política de Assistência Social e às pessoas em situação 

de rua. Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, 

organização de informação, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Articular, acompanhar e avaliar o processo 

de implantação do CREAS e seus serviços, quando for o caso. Coordenar as rotinas 

administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Unidade. Participar da 

elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos 

adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias. Subsidiar e participar da 

elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de 

Assistência Social. Coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas 

ao CREAS no seu território de abrangência. Coordenar o processo de articulação cotidiana 

com as demais unidades e serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de 

Acolhimento, na sua área de abrangência. Coordenar o processo de articulação cotidiana com 

as demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão 

gestor de Assistência Social, sempre que necessário. Definir com a equipe a dinâmica e os 

processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade. Discutir com a equipe técnica a 

adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho. 

Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e 

indivíduos nos serviços ofertados no CREAS. Coordenar o processo, com a equipe, unidades 

referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, 

acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS. 

Coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação dos 

profissionais e dos usuários. Coordenar a oferta e o acompanhamento dos serviço, incluindo o 

monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas. 

Coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular de 

informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão gestor. 

Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS. 

Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e 

representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado. Coordenar os encaminhamentos 

à rede e seu acompanhamento. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Serviço Social com registro no órgão de classe competente. 

VAGAS: 01 vaga + cadastro reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.907,94 

PERFIL: Conhecer a legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislação relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.). Ter conhecimento da rede socioassistencial, 

das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos. Ter conhecimentos teóricos, habilidades 

e domínio metodológicos necessários ao desenvolvimento de trabalho social com famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento 

individual, familiar e em grupo). Ter conhecimento de trabalho em equipe interdisciplinar, 

trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, 

por violação de direitos. Ter conhecimento e habilidades para escuta qualificada das famílias/ 

indivíduos. Apresentar conduta ética e pro-atividade. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realizar acolhida e ofertar informações 

sempre que necessário. Realizar encaminhamentos às famílias usuárias dos Programas, 

Serviços e Ações. Mediar processos grupais do serviço para famílias. Realizar atendimento 

individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas. Desenvolver de atividades 

coletivas e comunitárias. Acompanhar as famílias em descumprimento de condicionalidades. 

Articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência. Realizar 

atendimento inicial de casos; fazer triagem; realizar anamnese social. Fazer visitas 

domiciliares. Coordenar os grupos de apoio às famílias Encaminhar as crianças e adolescentes 

para serviços de garantia de direitos. Auxiliar no levantamento de dados estatísticos junto aos 

órgãos notificadores de violência. Fornecer laudo social quando solicitado; Manter 

organizados e atualizados os registros dos casos atendidos para fins de consulta e estatísticas. 

Acompanhar adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas, em meio aberto. 

Promover o atendimento a pessoas em situação de violência. 
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CARGO: PSICÓLOGO – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Psicologia com registro no órgão de classe competente. 

VAGAS: 01 vaga + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.907,94 

PERFIL: Ter experiência de atuação e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou 

benefícios socioassistenciais; conhecimento da legislação referente à política nacional de 

assistência social. Ter domínio sobre os direitos sociais. Ter experiência de trabalho em 

grupos e atividades coletivas. Ter experiência em trabalho interdisciplinar. Ter conhecimento 

da realidade do território e boa capacidade relacional e de escuta das famílias. Apresentar 

conduta ética e pro-atividade. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Enfatizar as relações da pessoa com os 

seus contextos. Atentar para a prevenção de situações de risco e contribuir para o 

desenvolvimento de potencialidades pessoais e coletivas. Coordenar os grupos de apoio às 

crianças e adolescentes e seus familiares. Acompanhar o usuário nas audiências, delegacias e 

fóruns; realizar estudos de caso; elaborar laudos e pareceres técnicos e psicológicos, quando 

solicitados. Realizar visitas domiciliares, quando for necessário. Acompanhar crianças e 

adolescentes e seus familiares junto a rede de serviços, principalmente aqueles que prestam 

atenção psicossocial; acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas sócio 

educativas, em meio aberto. Promover o atendimento a pessoas em situação de violência 

 

FUNÇÃO: PEDAGOGO – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Pedagogia 

VAGAS: 01 vaga + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.941,40 

PERFIL: Conhecer a legislação referente à política nacional de assistência social. Conhecer 

fundamentos da área pedagógica. Ter domínio sobre os direitos sociais. Ter experiência de 

trabalho em grupos e atividades coletivas. Ter experiência em trabalho interdisciplinar. Ter 

conhecimento da realidade do território e boa capacidade relacional e de escuta das famílias. 

Apresentar conduta ética e pro-atividade. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  
Realizar visitas às famílias. Acompanhar o rendimento escolar. Acompanhar a frequência dos 

serviços. Acompanhar o planejamento pedagógico com outros educadores sociais. Promover 

atividades grupais. Promover reuniões com as famílias. Realizar palestra para divulgação dos 

serviços. Elaborar material gráfico e didático para fins pedagógicos e sociais. Realizar outras 

atividades afins com a equipe técnica. 
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FUNÇÃO: ADVOGADO – 30 HORAS 

REQUISITO: Formação em Direitor com inscrição regular na Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB, mediante a devida comprovação de regularidade por meio de cópia da carteira 

profissional e de certidão da OAB-GO. 

VAGAS: 01 vaga + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.000,00 

PERFIL: Conhecer da legislação referente à política de Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e legislações relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.). Conhecer teórias, habilidades e domínio 

metodológico necessários ao desenvolvimento de trabalho social com famílias e indivíduos 

em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, 

familiar e em grupo). Conhecer e ter habilidade para escuta qualificada das 

famílias/indivíduos. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Oferecer companhamento especializado e 

oferta de informações e orientações. Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de 

acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades 

de cada um. Realizar acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, 

individuais e em grupo. Realizar visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, 

quando necessário. Realizar de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, 

demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito. Trabalhar em equipe 

interdisciplinar. Oferecer orientação jurídico-social (advogado). Alimentar de registros e 

sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas. Participar nas atividades de 

planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho. Participar das atividades 

de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de 

casos, e demais atividades correlatas. Participar de reuniões para avaliação das ações e 

resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de 

fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos 

encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 
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FUNÇÃO: TÉCNICO DE APOIO – 40 HORAS 

REQUISITO: Ensino Médio Completo e experiência na área devidamente comprovada. 

VAGAS: 03 vagas + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.636,47 

PERFIL: Ter conhecimento sobre rotinas administrativas e arquivos; domínio de técnica de 

informática básica e recursos multimídias e internet; desejável conhecimento sobre gestão 

documental; saber articular, mobilizar, encaminhar e acompanhar o público prioritário do 

programa; saber utilizar recursos multimídias, computador e internet; apresentar conduta ética 

e pro-atividade. 

ATRIBUIÇÕES: Ser responsável pela oferta de informações aos usuários. Registrar as 

atividades realizadas nas oficinas e a frequência dos usuários. Apoiar a equipe do programa 

nas ações no território. Realizar atividades de acompanhamento do percurso dos usuários no 

mundo do trabalho sob orientação de um técnico de nível superior. Registar as informações no 

sistema de monitoramento. Apoiar o técnico de nível superior nas oficinas. Prestar apoio á 

equipe de nível superior nas funções administrativas, na mobilização. Apoio na inclusão de 

novos beneficiários no Cadastro único. Participação de reuniões de planejamento, na 

Secretaria Municipal de Assistência Social ou CRAS, quando convocado pelo Coordenador 

do Programa. Apoio aos demais profissionais no que se refere às funções administrativas da 

Unidade. 
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EM ATENDIMENTO AO SCFV 

 

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA – 40 HORAS 

REQUISITO: Formação em Nutrição 

VAGAS: 01 vaga + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.907,94 

PERFIL: Conhecer e atividades de manipulação de alimentos enfatizando o aproveitamento 

integral dos mesmos. Conhecer receitas e destacar a importância nutricional dos alimentos. Tr 
Ter experiência de trabalho em grupos e atividades coletivas. Ter experiência em trabalho 

interdisciplinar. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Elaborar cardápio para as unidades de 

serviço de convivência. Acompanhar e instruir na preparação correta da alimentação. Preparar 

atividades de aceitação de alimentos saudáveis. Controlar quantidade alimentos necessária 

para aquisição mensal. Preparar atividades de aceitação de alimentos saudáveis, Realizar 

acompanhamento nutricional e outras atividades inerentes à função. 

 

FUNÇÃO: FACILITADOR DE MÚSICA – 40 HORAS 

REQUISITO: Ensino Médio Completo e experiência na área devidamente comprovada. 

VAGAS: 01 vaga + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.636,47 

PERFIL: Habilidade e experiência de instrutor na área de música e canto. Desenvolver a 

prática de trabalho de forma individual e em grupo. Profissional com qualificação, que visa 

favorecer o desenvolvimento da musicalidade, da sensibilidade, da criatividade, do senso 

rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do 

respeito ao próximo. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  
Ministrar aulas Práticas e Teóricas de Músicas. Preparar material de apoio à instrução 

Musical. Zelar pela conservação, manutenção e guarda dos respectivos materiais de trabalho. 

Promover e participar da organização de atividades relacionadas com o ensino musical; 

acompanhar o grupo em apresentações internas e externas, ministrar aulas e monitorar o 

desempenho dos alunos em frequência, evasão e inadimplência. Promover o conhecimento a 

cerca dos instrumentos musicais. Ensinar como manusear os instrumentos musicais. Promover 

aulas de canto e apresentações. 

Apoiar os demais membros da equipe de referencia em todas as etapas do processo de 

trabalho. Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades. 
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FUNÇÃO: FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES – 40 HORAS 

REQUISITO: Ensino Médio Completo e experiência na área devidamente comprovada. 

VAGAS: 01 vaga + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.636,47 

PERFIL: Habilidade em diversas áreas esportivas como: xadrez, judô, capoeira, vôlei, futsal, 

e outras modalidades esportivas individuais ou em grupos. Capacidade de criar brincadeiras. 

Trabalhar com dinâmicas de grupos. Direcionar e assumir a responsabilidade pela direção do 

grupo. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Desenvolver atividades lúdicas, teatrais, de 

expressão corporal e recreativas. Desenvolver atividades de recreação e de lazer. Organizar 

eventos e oficinas esportivas. Desenvolver trabalhos em grupos e atividades coletivas. Ter boa 

capacidade relacional e de escuta. Organizar e desenvolver oficinas de convívio, por meio de 

diversas atividades individuais e coletivas, junto aos usuários do serviço, sendo crianças, 

jovens e idosos. Apoiar e participar no planejamento das ações lúdicas e recreativas. 

Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades individuais e 

coletivas. Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos, de expressão corporal e 

culturais nas unidades e nas comunidades. Apoiar os demais membros da equipe de referencia 

em todas etapas do processo de trabalho. Participar das reuniões de equipe para o 

planejamento das atividades. Participar da elaboração, aplicação e avaliação do Planejamento 

Pedagógico de cursos livres, artísticos e culturais; Conhecer, cumprir e fazer cumprir as 

normas estabelecidas para as oficinas programadas. Cooperar e promover atividades que 

visem à melhoria do processo sócioeducacional e integração 

 

FUNÇÃO: FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATOS – 40 HORAS 

REQUISITO: Ensino Médio Completo e experiência na área devidamente comprovada 

VAGAS: 02 vagas + cadastro de reserva 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.636,47 

PERFIL: Habilidade em diversos tipos de artesanatos. Conhecer técnicas de pintura. Ter 

noção de corte e costura.  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Desenvolver atividades de artesanato em 

geral. Realizar trabalhos de artesanato com crianças, adolescentes, portadores de necessidades 

especiais e idosos. Conhecer o artesanato regional brasileiro. Utilizar técnicas variadas de 

pintura. Ter noção de corte e costura, e bordados. Conhecer materiais para artesanato. Utilizar 

materiais recicláveis. Transmitir conhecimento ao público envolvido. Apoiar os demais 

membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho. Participar das 

reuniões de equipe para o planejamento das atividades. Participar da elaboração, aplicação e 

avaliação do Planejamento Pedagógico de cursos livres, artísticos e culturais; Conhecer, 

cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas para as oficinas programadas. Cooperar e 

promover atividades que visem à melhoria do processo sócioeducacional e integração 

 

 


