
 

 

 

 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO INTERNO 

Vaga: Orientador (a) Socio Educativo / Acompanhante / Cuidador (a) / Orientador (a) Social 

Serviço : Assistência  

E-mail para envio do currículo: selecaopadremoreira@sonhareacontecer.org.br. 

Prazo de envio: 12/04/2022. 

Horário: 00h00 de Brasília. 

 

Requisitos: Ensino Médio concluído, Experiência em atendimento a crianças e adolescentes; 

 

Atribuições Específicas: Atuação na recepção dos acolhidos, possibilitando uma ambiência acolhedora, e 
como facilitador na integração com os demais acolhidos; Identificação das necessidades e demandas dos 
usuários; Apoio, monitoramento e execução quando necessário, nas atividades básicas e instrumentais da 
vida diária: higiene, organização, alimentação; Apoio e monitoramento nos cuidados com a moradia, como 
organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; Apoio aos usuários no planejamento e 
organização da rotina diária; Apoio e acompanhamento dos usuários em atividades recreativas e lúdicas, 
internas e externas à residência; Contribuição para desenvolver a autonomia e a independência, 
respeitando o processo de cada um; Contribuir nos registros individuais sobre o desenvolvimento pessoal 
de cada usuário, de modo a preservar sua história de vida; Apoio e colaboração no processo de 
reaproximação e fortalecimento do vínculo com a família de origem, quando for o caso;  Acompanhamento 
aos serviços de saúde, educação, profissionalização e outros requeridos no cotidiano. Apoio na preparação 
do usuário para o desligamento, quando for o caso. Conhecimentos profundos na área de Cuidados 
direcionados à criança e adolescente; Aplicar os conhecimentos para resolução de problemas relacionados 
à rotina diária do Serviço e convívio dos atendidos; Reconhecer e definir problemas, reportando-os à 
Equipe técnica e Gerência para solução em conjunto; Boa comunicação; Relacionamento interpessoal; 
Trabalho em equipe; Iniciativa; Criatividade; Adaptabilidade; Consciência de qualidade na Prestação de 
Serviço Público; Ética; Planejamento e Organização; Atuação na área Social com ênfase em Direitos 
Humanos; 

 

 

 

Recursos Humanos 

São Paulo, 08/04/2022 

 

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE 
“Pe. JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA” 

CNPJ: 65.887.382/0001-62 
Avenida Satélite, 290 – Santa Barbara/SP 

CEP: 08330-480 -  Fone : 2962-7444 
E-mail: padremoreira@sonhareacontecer.org.br 

Site: www.sonhareacontecer.org.br 


