
ERRATA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTPS- 
PACAJÁ 

 EDITAL Nº 001/2018 
 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, pessoa jurídica, de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 22.981.427/0001-50, com sede na 
avenida João Miranda dos Santos, S/N, CEP: 68.485-000, bairro: Novo Horizonte, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Francisco Rodrigues de Oliveira por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO 
SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, publica ERRATA junto ao Edital do Processo Seletivo Simplificado de nº 
001/2018, para nele fazer constar que: 

 
ONDE SE LÊ: 

 
2. DO QUADRO DE CARGOS, VAGAS, REQUISITOS BÁSICOS E ATRIBUIÇÕES  
2.1. O cargo, número de vagas, a formação exigida e requisitos básicos serão estabelecidos a seguir; 2.1.1. Cargos 
disponibilizados neste PSS serão para: Orientador Social/Visitador; Facilitador de Artesanato; Facilitador de atividades 
culturais; Facilitador de informática; Facilitador Capoeira; Agente Administrativo (operador do Cadastro Único); Cuidador, 
Servente; Técnico em Proteção Social Básica (assistente social, pedagogo, psicólogo e educador físico); Técnico em Proteção 
Social Especial (assistente social; psicólogo; pedagogo e advogado). 
 
LEIA-SE: 

 
2. DO QUADRO DE CARGOS, VAGAS, REQUISITOS BÁSICOS E ATRIBUIÇÕES  
2.1. O cargo, número de vagas, a formação exigida e requisitos básicos serão estabelecidos a seguir; 2.1.1. Cargos 
disponibilizados neste PSS serão para: Orientador Social/Visitador; Facilitador de Artesanato; Facilitador de atividades 
culturais; Facilitador de informática; Facilitador Capoeira; Agente Administrativo (operador do Cadastro Único, Recepcionista; 
Cuidador, Servente; Técnico em Proteção Social Básica (assistente social, pedagogo, psicólogo e educador físico); Técnico 
em Proteção Social Especial (assistente social; psicólogo; pedagogo e advogado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ONDE SE LÊ: 

 
6.2. Referente às citadas analises os profissionais serão selecionados segundo critérios conforme quadro abaixo: 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE DOCUMENTAÇÃO PERFIL ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO VAGAS 

ORIENTADOR/ 
VISITADOR 
SOCIAL 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
PNAS, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. Residir na 
Vila que for 
requerer o cargo, 
sendo as Vila do 
Arataú, Nazaré e 
Bom Jardim. 

Mediação dos processos 
grupais dos Serviços sob 
orientação do Técnico de 
Referência do CRAS na 
execução físico 
administrativa quanto o 
registro documental e 
plano de atividades; 
organizando e 
promovendo tudo para o 
desenvolvimento das 
oficinas e participação do 
público alvo, realizando 
busca ativa, identificação, 
inclusão e 
acompanhamento do 
alcance dos impactos e 
metas. desenvolver 
atividades 
socioeducativas e de 
convivência e socialização 
visando à atenção, defesa 
e garantia de direitos e 
proteção aos indivíduos e 
famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco 
social e pessoal, que 
contribuam com o 
fortalecimento da função 
protetiva da família; 
desenvolver atividades 
instrumentais e registro 
para assegurar direitos, 
(re)construção da 
autonomia, autoestima, 
convívio e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 
contemplando as 
dimensões individuais e 
coletivas, levando em 
consideração o ciclo de 

40H 
Semanal 

R$970,10 5-Vagas 
3-
Reservas 



vida e ações 
intergeracionais; 
Trabalho com grupos 
intergeracionais.  

FACILITADOR DE 
ARTESANATO 
 
OBS: O oficineiro 
será contratado 
por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina. 
As oficinas serão 
organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

Desenvolvimento de 
atividades de convivência 
por meio de Artesanato em 
geral, sob orientação do 
Técnico de Referência do 
CRAS conforme Plano de 
Ação; Mediação dos 
processos grupais dos 
Serviços sob orientação 
do Técnico de Referência 
do CRAS na execução 
físico administrativa 
quanto o registro 
documental e plano de 
atividades; organizando e 
promovendo tudo para o 
desenvolvimento das 
oficinas e participação do 
público alvo, realizando 
busca ativa, identificação, 
inclusão e 
acompanhamento do 
alcance dos impactos e 
metas. desenvolver 
atividades 
socioeducativas e de 
convivência e socialização 
visando à atenção, defesa 
e garantia de direitos e 
proteção aos indivíduos e 
famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco 
social e pessoal, que 
contribuam com o 
fortalecimento da função 
protetiva da família; 
desenvolver atividades 
instrumentais e registro 
para assegurar direitos, 
(re)construção da 
autonomia, autoestima, 
convívio e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

1-Vagas 
1-
Reservas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



contemplando as 
dimensões individuais e 
coletivas, levando em 
consideração o ciclo de 
vida e ações 
intergeracionais; 
Trabalho com grupos 
intergeracionais. 

 
FACILITADOR DE 
ATIVIDADES 
CULTURAIS 
 
OBS: O oficineiro 
será contratado 
por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina. 
As oficinas serão 
organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF. 

 
 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

 
Desenvolvimento de 
Oficina de 
Música/Canto/Coral/dança 
sob orientação do Técnico 
de referencia conforme 
Plano de Ação; 
Organização de 
Atividades coletivas e de 
Interesse Social Estimular 
por meio do canto a 
criatividade, o aumento da 
concentração e a memória 
dos usuários, além de 
propiciar o extravasar das 
emoções dos mesmos; 
Desenvolver a expressão 
oral dos usuários; 
Propiciar a elevação da 
autoestima ao envolver 
fatores fisiológicos, 
psicológicos e anatômicos 
e reforça o sistema 
imunológico ao 
desenvolver maior 
resistência no organismo; 
Proporcionar atividades 
com o intuito de construir 
coletivamente o 
conhecimento, estimular 
novas percepções, 
ampliar as relações 
interpessoais, a 
autocrítica, valorizar as 
subjetividades e as 
diferenças individuais; 
Desenvolver atividades 
que visem as 
manifestações culturais os 
processos de 
sociabilidade para além da 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

 
 
2-Vagas 
2-
Reservas 



família, ou seja, ampliar a 
inclusão nas redes sociais 
de relacionamento e de 
pertencimento; 
Desenvolvimento de 
Oficina de Dança sob 
orientação do técnico de 
Referência do CRAS; 
Organização e 
Coordenação de 
Atividades Sistemáticas e 
de lazer abarcando as 
manifestações corporais e 
outras dimensões da 
cultura local conforme 
Plano de Ação. 

FACILITADOR DE 
INFORMÁTICA 
OBS: O oficineiro 
será contratado 
por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina 
As oficinas serão 
organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF. 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação e 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
e Benefícios 
Socioassistenciais 
Comprovação de 
Curso em 
Informática e 
documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

Desenvolvimento de Plano 
de Aula, Plano de Ação, 
acompanhamento da 
participação do público 
alvo conforme orientação 
do técnico de Referência 
do CRAS. 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

1-Vagas 
1-
Reservas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACILITADOR DE 
CAPOEIRA 
 
OBS: O oficineiro 
será contratado 
por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina. 
As oficinas serão 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 

Educar e estimular à 
coordenação motora, a 
percepção, a criatividade, 
a flexibilidade, o 
autocontrole, a segurança, 
por meio da capoeira;  
Ofertar às crianças e aos 
adolescentes capacidades 
cognitivas, liberação de 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

1-Vagas 
1-
Reservas 
 



organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF 

Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

energias, 
desenvolvimento de 
habilidades corporais, 
resgate de valores, cultura 
e a identidade do popular; 
Desenvolver atividades 
com objetivo de integrá-los 
na sociedade, sem 
preconceitos, a fim de 
prepará-los para a vida 
adulta, fortalecendo e 
recuperando vínculos 
sociais e familiares; 
Desenvolver atividades 
com o intuito de construir 
coletivamente o 
conhecimento, estimular 
novas percepções, 
ampliar as relações 
interpessoais, a 
autocrítica, valorizar as 
subjetividades e as 
diferenças individuais. 
Desenvolver atividades 
que visem as 
manifestações culturais os 
processos de 
sociabilidade para além da 
família e da escola, ou 
seja, ampliar a inclusão 
nas redes sociais de 
relacionamento e de 
pertencimento, 
ressignificar os espaços 
da comunidade e tecer 
novas redes afetivas; 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
(operador do 
Cadastro único) 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação e 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
e Benefícios 
Socioassistenciais 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 

 Operar e alimentar os 
registros no sistema do 
Cad’Único 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

2-Vagas 
1-
Reservas 
 



Comprovação de 
Curso em 
Informática e 
documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

CUIDADOR ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

 Desenvolver atividades de 
cuidados básicos 
essenciais para a vida 
diária e instrumentais de 
autonomia e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 
contemplando as 
dimensões individuais e 
coletivas; desenvolver 
atividades para o 
acolhimento, proteção 
integral e promoção da 
autonomia e autoestima 
dos usuários; atuar na 
recepção dos usuários 
possibilitando uma 
ambiência acolhedora; 
identificar as 
necessidades e demandas 
dos usuários; apoiar os 
usuários no planejamento 
e organização de sua 
rotina diária; apoiar e 
monitorar os cuidados 
com a moradia, como 
organização e limpeza do 
ambiente e preparação 
dos alimentos; apoiar e 
monitorar os usuários nas 
atividades de higiene, 
organização, alimentação 
e lazer;  apoiar e 
acompanhar os usuários 
em atividades externas; 
desenvolver atividades 
recreativas e lúdicas; 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

1-Vagas 
1-
Reservas 
 



participar das reuniões de 
equipe para o 
planejamento das 
atividades, avaliação de 
processos, fluxos de 
trabalho e resultado. 

SERVENTE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão do 
Ensino 
Fundamental; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

 Desenvolver atividades de 
cuidados básicos 
essenciais para a vida 
diária e instrumentais de 
autonomia e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 
contemplando as 
dimensões individuais e 
coletivas; desenvolver 
atividades para o 
acolhimento, proteção 
integral e promoção da 
autonomia e autoestima 
dos usuários; participar na 
recepção dos usuários 
possibilitando uma 
ambiência acolhedora; 
Executar trabalhos de 
limpeza em geral e outros 
locais, para manutenção 
das condições de higiene 
e conservação do 
ambiente, Auxiliar nas 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
apoiar e monitorar os 
cuidados com a moradia, 
como organização e 
limpeza do ambiente e 
preparação dos alimentos; 
apoiar e monitorar os 
usuários nas atividades de 
higiene, organização, 
alimentação e lazer;  
apoiar e acompanhar os 
usuários em atividades 
externas; desenvolver 
atividades recreativas e 
lúdicas; participar das 
reuniões de equipe para o 
planejamento das 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

7-
VAGAS 
2- 
Reservas 



atividades, avaliação de 
processos, fluxos de 
trabalho e resultado. 

 
LEIA-SE: 
 

 
6.2. Referente às citadas analises os profissionais serão selecionados segundo critérios conforme quadro abaixo: 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE DOCUMENTAÇÃO PERFIL ATRIBUIÇÕES CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO VAGAS 

ORIENTADOR/ 
VISITADOR 
SOCIAL 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
PNAS, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. Residir na 
Vila que for 
requerer o cargo, 
sendo as Vila do 
Arataú, Nazaré e 
Bom Jardim. 

Mediação dos processos 
grupais dos Serviços sob 
orientação do Técnico de 
Referência do CRAS na 
execução físico 
administrativa quanto o 
registro documental e 
plano de atividades; 
organizando e 
promovendo tudo para o 
desenvolvimento das 
oficinas e participação do 
público alvo, realizando 
busca ativa, identificação, 
inclusão e 
acompanhamento do 
alcance dos impactos e 
metas. desenvolver 
atividades 
socioeducativas e de 
convivência e socialização 
visando à atenção, defesa 
e garantia de direitos e 
proteção aos indivíduos e 
famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco 
social e pessoal, que 
contribuam com o 
fortalecimento da função 
protetiva da família; 
desenvolver atividades 
instrumentais e registro 
para assegurar direitos, 
(re)construção da 
autonomia, autoestima, 
convívio e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 

40H 
Semanal 

R$970,10 5-Vagas 
3-
Reservas 



contemplando as 
dimensões individuais e 
coletivas, levando em 
consideração o ciclo de 
vida e ações 
intergeracionais; 
Trabalho com grupos 
intergeracionais.  

FACILITADOR DE 
ARTESANATO 
 
OBS: O oficineiro 
será contratado 
por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina. 
As oficinas serão 
organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

Desenvolvimento de 
atividades de convivência 
por meio de Artesanato em 
geral, sob orientação do 
Técnico de Referência do 
CRAS conforme Plano de 
Ação; Mediação dos 
processos grupais dos 
Serviços sob orientação 
do Técnico de Referência 
do CRAS na execução 
físico administrativa 
quanto o registro 
documental e plano de 
atividades; organizando e 
promovendo tudo para o 
desenvolvimento das 
oficinas e participação do 
público alvo, realizando 
busca ativa, identificação, 
inclusão e 
acompanhamento do 
alcance dos impactos e 
metas. desenvolver 
atividades 
socioeducativas e de 
convivência e socialização 
visando à atenção, defesa 
e garantia de direitos e 
proteção aos indivíduos e 
famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco 
social e pessoal, que 
contribuam com o 
fortalecimento da função 
protetiva da família; 
desenvolver atividades 
instrumentais e registro 
para assegurar direitos, 
(re)construção da 
autonomia, autoestima, 

40H 
Semanal 

R$ 
954,00 

1-Vagas 
1-
Reservas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



convívio e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 
contemplando as 
dimensões individuais e 
coletivas, levando em 
consideração o ciclo de 
vida e ações 
intergeracionais; 
Trabalho com grupos 
intergeracionais. 

 
FACILITADOR DE 
ATIVIDADES 
CULTURAIS 
 
OBS: O oficineiro 
será contratado 
por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina. 
As oficinas serão 
organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF. 

 
 
ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

 
Desenvolvimento de 
Oficina de 
Música/Canto/Coral/dança 
sob orientação do Técnico 
de referencia conforme 
Plano de Ação; 
Organização de 
Atividades coletivas e de 
Interesse Social Estimular 
por meio do canto a 
criatividade, o aumento da 
concentração e a memória 
dos usuários, além de 
propiciar o extravasar das 
emoções dos mesmos; 
Desenvolver a expressão 
oral dos usuários; 
Propiciar a elevação da 
autoestima ao envolver 
fatores fisiológicos, 
psicológicos e anatômicos 
e reforça o sistema 
imunológico ao 
desenvolver maior 
resistência no organismo; 
Proporcionar atividades 
com o intuito de construir 
coletivamente o 
conhecimento, estimular 
novas percepções, 
ampliar as relações 
interpessoais, a 
autocrítica, valorizar as 
subjetividades e as 
diferenças individuais; 
Desenvolver atividades 
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Semanal 

R$ 
954,00 
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2-
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que visem as 
manifestações culturais os 
processos de 
sociabilidade para além da 
família, ou seja, ampliar a 
inclusão nas redes sociais 
de relacionamento e de 
pertencimento; 
Desenvolvimento de 
Oficina de Dança sob 
orientação do técnico de 
Referência do CRAS; 
Organização e 
Coordenação de 
Atividades Sistemáticas e 
de lazer abarcando as 
manifestações corporais e 
outras dimensões da 
cultura local conforme 
Plano de Ação. 

FACILITADOR DE 
INFORMÁTICA 
OBS: O oficineiro 
será contratado 
por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina 
As oficinas serão 
organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF. 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação e 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
e Benefícios 
Socioassistenciais 
Comprovação de 
Curso em 
Informática e 
documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

Desenvolvimento de Plano 
de Aula, Plano de Ação, 
acompanhamento da 
participação do público 
alvo conforme orientação 
do técnico de Referência 
do CRAS. 
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FACILITADOR DE 
CAPOEIRA 
 
OBS: O oficineiro 
será contratado 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 

Educar e estimular à 
coordenação motora, a 
percepção, a criatividade, 
a flexibilidade, o 
autocontrole, a segurança, 
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R$ 
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1-Vagas 
1-
Reservas 
 



por oficina de no 
mínimo quinze 
horas cada oficina. 
As oficinas serão 
organizadas 
conforme 
necessidade e 
demanda do CRAS 
PAIF 

Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

por meio da capoeira;  
Ofertar às crianças e aos 
adolescentes capacidades 
cognitivas, liberação de 
energias, 
desenvolvimento de 
habilidades corporais, 
resgate de valores, cultura 
e a identidade do popular; 
Desenvolver atividades 
com objetivo de integrá-los 
na sociedade, sem 
preconceitos, a fim de 
prepará-los para a vida 
adulta, fortalecendo e 
recuperando vínculos 
sociais e familiares; 
Desenvolver atividades 
com o intuito de construir 
coletivamente o 
conhecimento, estimular 
novas percepções, 
ampliar as relações 
interpessoais, a 
autocrítica, valorizar as 
subjetividades e as 
diferenças individuais. 
Desenvolver atividades 
que visem as 
manifestações culturais os 
processos de 
sociabilidade para além da 
família e da escola, ou 
seja, ampliar a inclusão 
nas redes sociais de 
relacionamento e de 
pertencimento, 
ressignificar os espaços 
da comunidade e tecer 
novas redes afetivas; 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
(operador do 
Cadastro único) 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação e 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 

 Operar e alimentar os 
registros no sistema do 
Cad’Único 
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Projetos, Serviços 
e Benefícios 
Socioassistenciais 
Comprovação de 
Curso em 
Informática e 
documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

Recepcionista ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação e 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
e Benefícios 
Socioassistenciais 
Comprovação de 
Curso em 
Informática, 
recepção, 
atendimento, entre 
outros e 
documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

Conhecimento da 
Política Nacional 
de Assistência 
Social, Direitos 
Humanos e 
Socioassistenciais; 
Conhecimento do 
ECA; sensibilidade 
para as questões 
sociais e da 
juventude. 
Conhecimento da 
realidade do 
território; Boa 
capacidade 
relacional e de 
comunicação com 
crianças e jovens; 
Conhecimento 
básico de 
informática; 
Capacidade de 
trabalho em 
Equipe. 

Recepcionar os usuários 
da Proteção Social Básica 
e Especial e usuários do 
Cadastro único. 
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CUIDADOR ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão Ensino 
Médio; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 

 Desenvolver atividades de 
cuidados básicos 
essenciais para a vida 
diária e instrumentais de 
autonomia e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 
contemplando as 
dimensões individuais e 
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R$ 
954,00 
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1-
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Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

coletivas; desenvolver 
atividades para o 
acolhimento, proteção 
integral e promoção da 
autonomia e autoestima 
dos usuários; atuar na 
recepção dos usuários 
possibilitando uma 
ambiência acolhedora; 
identificar as 
necessidades e demandas 
dos usuários; apoiar os 
usuários no planejamento 
e organização de sua 
rotina diária; apoiar e 
monitorar os cuidados 
com a moradia, como 
organização e limpeza do 
ambiente e preparação 
dos alimentos; apoiar e 
monitorar os usuários nas 
atividades de higiene, 
organização, alimentação 
e lazer;  apoiar e 
acompanhar os usuários 
em atividades externas; 
desenvolver atividades 
recreativas e lúdicas; 
participar das reuniões de 
equipe para o 
planejamento das 
atividades, avaliação de 
processos, fluxos de 
trabalho e resultado. 

SERVENTE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

Documentos 
Pessoais; 
Certificado 
Conclusão do 
Ensino 
Fundamental; 
Comprovação de 
Experiencia de 
Atuação em 
Programas, 
Projetos, Serviços 
Socioassistenciais 
e documentação 
exigida no item 5. 
deste Edital. 

 Desenvolver atividades de 
cuidados básicos 
essenciais para a vida 
diária e instrumentais de 
autonomia e participação 
social dos usuários, a 
partir de diferentes formas 
e metodologias, 
contemplando as 
dimensões individuais e 
coletivas; desenvolver 
atividades para o 
acolhimento, proteção 
integral e promoção da 
autonomia e autoestima 
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dos usuários; participar na 
recepção dos usuários 
possibilitando uma 
ambiência acolhedora; 
Executar trabalhos de 
limpeza em geral e outros 
locais, para manutenção 
das condições de higiene 
e conservação do 
ambiente, Auxiliar nas 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
apoiar e monitorar os 
cuidados com a moradia, 
como organização e 
limpeza do ambiente e 
preparação dos alimentos; 
apoiar e monitorar os 
usuários nas atividades de 
higiene, organização, 
alimentação e lazer;  
apoiar e acompanhar os 
usuários em atividades 
externas; desenvolver 
atividades recreativas e 
lúdicas; participar das 
reuniões de equipe para o 
planejamento das 
atividades, avaliação de 
processos, fluxos de 
trabalho e resultado. 
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