
 

PROCESSO SELETIVO 004/2023 

 

Cargo: Coordenação de Projetos Sociais 

Carga horária: 40 horas semanais 

Requisitos mínimos: nível superior completo em ciências sociais ou ciências sociais 

aplicadas (preferencialmente Psicologia e/ou Serviço Social). 

 

Requisitos desejáveis: 

 Experiência profissional/acadêmica na coordenação de projetos sociais e/ou políticas 

públicas voltadas para a temática de juventudes, jovens com conflito com a lei, direitos 

humanos, segurança cidadã e prevenção às violências. 

 Conhecimento/experiência de trabalho com jovens um cumprimento de medidas 

socioeducativas; 

 Experiência em organização de grupos; 

 Capacidade de dialogar com diversos movimentos e com a diversidade; 

 Capacidade de mediar conflitos; 

 Capacidade de elaboração de textos, sistematização de informações e discussões; 

 Domínio e experiência de informática (editor de texto, planilhas, slides e ferramentas 

da internet); 

 Facilidade no trabalho em equipe, ter iniciativa e dinamismo; 

 Experiência em planejamento participativo, monitoramento, avaliação e 

sistematização de atividades e de experiências. 

Atribuições: 

 Coordenar um serviço de prevenção às violências, em território vulnerável, voltado 

aos grupos com maiores fatores de risco para a violência, jovens em conflito com a lei; 

 Coordenar equipe multiprofissional; 

 Representar institucionalmente o projeto; 

 Atendimento e acompanhamento de pessoas dentro dos requisitos de vulnerabilidade à 

violência; 

 Elaborar relatórios técnicos; 

 Colaborar na elaboração do relatório final. 

 Ampliar parcerias com as Redes do município; 



 

 Auxiliar na criação e fortalecimento da rede de atendimento à criança e ao adolescente 

do município e aos egressos do sistema prisional; 

 Promover espaços de participação política e comunitária dos jovens no Território de 

Paz 

 

Vaga: Profissional Técnico de Nível Superior – Área Social 

Carga horária: 30 horas semanais 

Requisitos mínimos: Nível Superior Completo em Ciências Sociais, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Jurídicas, Psicologia e Serviço Social. 

 

Requisitos desejáveis: 

 Experiência profissional/acadêmica em projetos sociais e/ou Políticas Públicas 

voltadas para a temática das juventudes, jovens em conflito com a lei, direitos humanos, 

segurança cidadã e prevenção às violências; 

 Conhecimento de trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade social; 

 Conhecimento/experiência de trabalho com o cumprimento de medidas 

socioeducativas; 

 Experiência com acompanhamento de jovens e famílias com realização de visitas 

domiciliares; 

 Capacidade de dialogar com diversos movimentos e com a diversidade; 

 Capacidade de mediar conflitos; 

 Capacidade de elaboração de textos, sistematização de informações e discussões; 

 Domínio e experiência de informática (editor de texto, planilhas, slides e ferramentas 

da internet); 

 Facilidade no trabalho em equipe, ter iniciativa e dinamismo; 

 Experiência em planejamento participativo, monitoramento, avaliação e 

sistematização de dados. 

 Possuir CNH categoria B 

Atribuições: 

 Acompanhamento de jovens em vulnerabilidade e suas famílias; 

 Articulação das redes de atenção e proteção social para atendimento das demandas de 

jovens e suas famílias; 



 

 Representar institucionalmente o projeto frente a serviços, programas e projetos das 

redes de saúde, educação e socioassistencial do Município; 

 Monitorar os objetivos e metas do projeto e sistematizar os dados para avaliação; 

 Ampliar parcerias com serviços do território e auxiliar na elaboração de fluxos de 

atendimento às pessoas vítimas de violação de direitos no município; 

 Ampliar os veículos de comunicação com a sociedade civil e com órgãos públicos, 

efetivando parcerias que visem o melhor desempenho do projeto e possibilitem agregar 

valores e benefícios aos participantes; 

 Atendimento e acompanhamento de pessoas dentro dos requisitos de vulnerabilidade à 

violência; 

 Elaborar relatórios técnicos; 

 Colaborar na elaboração do relatório final; 

 Auxiliar na criação e fortalecimento da rede de atendimento à criança e ao adolescente 

do município; 

 Efetuar atendimento individualizado de jovens em vulnerabilidade social, evadidos do 

sistema formal de ensino e jovens em cumprimento de medida socioeducativa. 

 

Cargo: Agente de Ação Social – Bairro Mathias Velho 

Cargo: Agente de Ação Social – Bairro Guajuviras 

Carga horária: 12 horas semanais 

Requisitos mínimos: Ser alfabetizado 

 

Requisitos desejáveis: 

 Residir nos bairros Mathias Velho/Harmonia ou Guajuviras 

 Ter conhecimento do território Mathias/Harmonia ou Guajuviras 

 Ter habilidade para o trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social 

 Conhecer o pacote office 

 Dialogar com diversos movimentos e diversidade 

 Ter boa comunicação 

 Ter facilidade no trabalho em equipe, ter iniciativa e dinamismo. 

 Ter capacidade de mediar conflitos 

Atribuições: 



 

 Acompanhar famílias em vulnerabilidade social 

 Realizar visitas domiciliares no território e nos serviços da rede 

 Promover a articulação das redes de atenção e proteção social para atendimento das 

demandas das crianças, adolescentes, jovens e famílias atendidas. 

 Representar institucionalmente o projeto frente a serviços, programas e projetos das 

redes de saúde, educação e socioassistencial do município. 

 Atender e acompanhar pessoas dentro dos requisitos de vulnerabilidade à violência 

 Auxiliar na criação e fortalecimento da rede de atendimento à criança e ao adolescente 

do município. 


