
 

 

 

PROCESSO SELETIVO 007/2023 

ABRIGO INSTITUCIONAL  

 

Cargo: Coordenador(a) 

Formação Mínima: nível superior e experiência em função congênere 

Experiência na área e amplo conhecimento da rede de proteção à infância e juventude, de 

políticas públicas e da rede de serviços da cidade e região.  

Carga horária: 44 horas semanais 

Quantidade: 01 vaga 

Atribuições Coordenação: 

 Coordenar Abrigo Institucional; 

 Coordenar equipe multiprofissional; 

 Representar institucionalmente o projeto; 

 Atendimento e acompanhamento das crianças atendidas; 

 Elaborar relatórios técnicos; 

 Colaborar na elaboração do relatório final. 

 Ampliar parcerias com as Redes e Município; 

 Auxiliar na criação e fortalecimento da rede de atendimento às crianças do município; 

 

Cargo: Psicólogo(a) 

Formação Mínima: nível superior e registro em Conselho 

Experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias em situação de risco. 

Carga horária: 44 horas semanais 

Quantidade: 01 vaga 

 

Atribuições: 

 Realizar acompanhamento psicológico; 

 Participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais; 

 Acompanhar a evolução da intervenção; 

 Mediar conflitos; 

 Estudar casos; 

 Elaborar relatórios técnicos; 

 Colaborar na elaboração do relatório final. 

 Representar institucionalmente os projetos em fóruns de discussão; 

 Registrar atendimentos; 



 

 

 

Cargo: Assistente Social 

Formação Mínima: nível superior e registro em Conselho. 

Experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias em situação de risco. 

Carga horária: 30 horas semanais 

Quantidade: 01 vaga 

Atribuições: 

 Realizar atendimentos sociais; 

 Participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais; 

 Mediar conflitos; 

 Estabelecer critérios de atendimento; 

 Identificar demandas; 

 Orientar sobre normas, códigos e legislação; 

 Programar atividades; 

 Emitir laudo e parecer social; 

 Monitorar as ações em desenvolvimento; 

 Registrar atendimentos; 

 Elaborar relatório e pareceres técnicos; 

 Identificar redes de apoio sócio familiar e comunitário; 

 Mapear o perfil social do usuário; 

 

Cargo: Educador/cuidador 

Formação Mínima: nível médio e capacitação específica.  

Desejável experiência em atendimento a crianças e adolescentes 

Carga horária: 12x36 

Quantidade: 02 vagas + cadastro reserva 

Atribuições: 

 Monitorar diariamente as pessoas abrigadas; 

 Ser responsável pelas ocorrências durante o período de seu plantão; 

 Registrar todas as atividades durante o plantão em livro específico para este fim; 

 Acionar a coordenação, ou a quem competir, quando houver ocorrências que fujam da 

sua competência; 

 Registrar a rotina de atendimento nos períodos diurno e noturno; 

 Acompanhar as pessoas abrigadas nas atividades externas, quando solicitado; 

 Distribuir, de forma organizada, os produtos de higiene pessoal e vestuário; 

 Acompanhar as pessoas abrigadas em sua rotina de alimentação; 

 Participar de cursos de formação e capacitação, quando solicitado; 

 Acolher com cordialidade e empatia as pessoas abrigadas; 



 

 

 

Cargo: Auxiliar de educador/cuidador 

Formação mínima: nível fundamental e capacitação específica. 

Desejável experiência em atendimento a crianças e adolescentes 

Carga horária: 12x36 

Quantidade: 02 vagas + cadastro reserva 

Atribuições: 

 Auxiliar no monitoramento diário das pessoas abrigadas; 

 Acionar a coordenação, ou a quem competir, quando houver ocorrências que fujam da 

sua competência; 

 Acompanhar as pessoas abrigadas nas atividades externas, quando solicitado; 

 Distribuir, de forma organizada, os produtos de higiene pessoal e vestuário; 

 Acompanhar as pessoas abrigadas em sua rotina de alimentação; 

 Participar de cursos de formação e capacitação, quando solicitado; 

 Acolher com cordialidade e empatia as pessoas abrigadas; 

 

Cargo: Cozinheira 

Formação mínima: Nível fundamental. 

Desejável experiência 

Carga horária: 44 horas semanais 

Quantidade: 02 vagas + cadastro reserva 

Atribuições: 

 Executar atividades de cozinha, preparando os alimentos de acordo com cardápio 

definido; 

 Servir, quando necessário, lanches e refeições; 

 Fazer a higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral; 

 Fazer a limpeza e manter a conservação do local de trabalho; 

 Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições 

necessárias para evitar deterioração e perdas; 

 Controlar o estoque de alimentos e produtos de limpeza, informando à coordenação 

sua baixa para que seja providenciada a reposição; 

 Conservar e manter as instalações dos móveis, utensílios, máquinas e equipamentos 

em perfeita ordem de funcionamento, higiene e segurança. Caso necessário, levar ao 

conhecimento da coordenação reparos a serem providenciados; 

 Evitar o desperdício de produtos; 

 Providenciar a coleta de lixo armazená-los em recipientes adequados e depositá-los 

em local apropriado; 

 Acolher com cordialidade e empatia as pessoas; 



 

 

 

Cargo: Auxiliar de limpeza 

Formação mínima: Nível fundamental. 

Desejável experiência 

Carga horária: 44 horas semanais 

Quantidade: 01 vaga + cadastro reserva 

Atribuições : 

 Conhecimentos básicos de produtos de limpeza, pró-atividade e comprometimento 

com horários e tarefas. 

 Receber, conferir e armazenar os materiais de limpeza de forma adequada; 

 Limpeza em geral, tais como, vidros, pisos, banheiros. 

 

Requisitos desejáveis para todos os cargos: 

 Experiência profissional em Abrigos e/ou Projetos Sociais para a temática da família, 

direitos humanos, segurança cidadã e violências. 

 Experiência com educação popular; 

 Possuir CNH B; 

 Desejável que resida na região metropolitana de Porto Alegre; 

 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;  

 Responsabilidade, Comprometimento e Boa comunicação. 


