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ANEXO II DO EDITAL 01/2012

Quadro de cargos / atribuições / escolaridade / instituição
Cargo
Advogado

Agente Socioeducativo

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Atribuição
Garantir os prazos estabelecidos na sentença em relação ao envio de relatórios de inicio
de cumprimento de medida, circunstanciados, de avaliação da medida e outros
necessários; articular-se permanentemente com a Vara da Infância e Juventude,
Ministério Público e Defensoria Pública e outros órgãos e Serviços Públicos, visando
agilidade nos procedimentos e melhor encaminhamento aos adolescentes;
Preservação da integridade física e psicológica dos adolescentes e dos funcionários
quanto as atividades pedagógicas; acompanhamento de adolescentes para atendimento
técnicos dentro e fora dos programas socioeducativos, visitas de familiares, audiências,
encaminhamentos para atendimento de saúde dentro e fora dos programas, atividades
externas dos adolescentes; Exercer atividades de vigilância e escolta nos espaços
intramuros e extramuros nos estabelecimentos da Unidade, zelando pela integridade
física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação; garantir a
integridade do patrimônio e a segurança dos servidores em exercício nas unidades de
atendimento; assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas; atuar como
orientador no processo de reinserção social do adolescente em conflito com a lei; Seguir
as orientações e normas estabelecidas pela direção e pelo coordenador de segurança.

Escolaridade
Nível Superior,
Bacharel em Direito
inscrito na Ordem
dos Advogados do
Brasil
Nível Médio

Instituição
Cerad, Abrigo Casa,
Casa Lar

Cerad

Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores e
agentes socioeducativos; encaminhamento, discussão e planejamento em conjunto com
outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao
acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; elaboração,
encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de
relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente. Realizar
acompanhamento sistemático por meio de encontros individuais e/ou em grupos de
adolescentes durante o atendimento socioeducativo.
Apoio às funções do Coordenador; organização de fotografias e registros individuais
sobre o desenvolvimento de cada criança e adolescente, de modo a preservar sua história
de vida.

Nível Superior em
Serviço Social

Abrigo casa, Casa
lar, Cerad

Nível Médio

Abrigo casa, Casa
lar, Cerad
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Auxiliar de Cozinha

Auxiliar a cozinheira nas suas atividades, manter a cozinha limpa e organizada.

Nível Médio

Auxiliar de Serviço

Manter a limpeza do Abrigo casa, Casa lar e Cerad.

Ensino Fundamental

Coordenador

Gestão da entidade; Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais
colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço. Articulação com a rede de
serviços; Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.

Nível Superior

Coordenador de Segurança

Organizar as ações de segurança dentro da Unidade; Fiscalizar o trabalho desenvolvido
Nível Superior
pelos agentes socioeducativos; Intermediar ações para melhoria na qualidade de
atendimento ao adolescente em conflito com a lei; Reger-se sempre por ações pautadas
em consonância com o estabelecido pelo ECA.
Organizar as ações operacionais dentro da Unidade; Intermediar ações para melhoria na
Nível Superior
qualidade de atendimento ao adolescente em conflito com a lei e de suas famílias; Regerse sempre por ações pautadas em consonância com o estabelecido pelo ECA.

Cerad

Cozinheiro

Executar as tarefas de cozinheira; fazer as refeições das crianças e adolescente abrigados. Nível Médio

Diretor

Administrar a Unidade em seus aspectos funcional, organizacional, burocrático, jurídico e Nível Superior
de pessoal; Coordenar as funções e atividades desenvolvidas pela equipe de funcionários
da Instituição; Supervisionar o registro de ponto dos funcionários; Implementar as ações
na Instituição;Propiciar o desenvolvimento de atividades correlatas ao programa de
atendimento da Instituição;Manter arquivos e registros atualizados e devidamente
organizados; Inteirar-se da situação dos adolescentes atendidos pela Instituição, bem
como das atividades por eles desenvolvidas; Estabelecer normas e regras de
funcionamento e convivência dentro da Instituição, fiscalizando o cumprimento das
mesmas;Zelar pela segurança, manutenção e harmonia da Unidade; rovisionar materiais
alimentícios, de higiene e de escritório;Atentar para que as dependências da Instituição
estejam em condições de uso e higiene; Atentar para que os procedimentos adotados
diariamente na prática institucional estejam em consonância como ECA.

Abrigo casa, Casa
lar, Cerad
Cerad

Coordenador Técnico
Operacional

Abrigo casa, Casa
lar, Cerad
Abrigo casa, Casa
lar, Cerad
Abrigo casa, Casa
Lar

Cerad
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Educador Social

Enfermeiro
Pedagogo

Psicólogo

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção, organização do ambiente (espaço
físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança e adolescente.
Relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente.
Auxilio a criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da
autoestima e construção da dignidade; acompanhamento na escola e outros serviços
requeridos no cotidiano; apoio na preparação da criança ou adolescente para o
desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível
superior.
Realizar acompanhamento aos serviços de saúde; prestação de cuidados diretos de
Enfermagem a criança e ao adolescente.

Nível Médio

Abrigo casa e Casa
lar

Nível Superior em
Enfermagem

Abrigo casa, Casa
lar, Cerad

Elaboração, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais colaboradores, do projeto
político pedagógico do serviço; capacitação e acompanhamento dos
cuidadores/educadores e Agente socioeducativos e demais funcionários; mediação em
parceria com o educador/cuidador de referencia, do processo de aproximação e
fortalecimento ou construção do vinculo com a família de origem ou adotiva, quando for
o caso; Constituir instrumentais para o registro sistemático das abordagens e
acompanhamentos individual de atendimento (PIA), relatórios de acompanhamento,
controle e registro das atividades individuais, grupais e comunitárias,
Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à
reintegração familiar; preparação, da criança/ adolescente para o desligamento ( em
parceria com o (a) cuidador (a)/ educador(a) de referencia); Favorecer o processo de autoavaliação dos adolescentes em relação ao cumprimento de sua medida sócioeducativa.

Nível Superior em
Pedagogia

Abrigo casa, Casa
lar, Cerad

Nível Superior em
Psicologia

Abrigo casa, Casa
lar, Cerad

