
FUNDAÇÃO GOL DE LETRA 

Fundação Gol de Letra contrata educador(a) social. Necessário formação 

superior em psicologia, serviço social, sociologia e afins; profundo 

conhecimento em educação e assistência social, esporte, lazer, cultura, 

infância e juventude; conhecimentos e experiências com as temáticas: 

sexualidade, gênero, diversidade e relações étnico raciais. O profissional 

irá planejar as atividades para crianças, adolescentes e jovens conforme 

o programa/projetos socioeducativo em que participam, definindo os 

objetivos a alcançar, as estratégias socioeducativas/instrucionais e o 

cronograma das ações, visando obter o melhor aproveitamento e 

desempenho; conduzir as atividades, oficinas e rodas de conversa, 

utilizando os materiais adequados e a técnica recomendada, para que os 

alunos desenvolvam suas capacidades, bem como seus comportamentos 

de socialização; avaliar continuamente o desenvolvimento das crianças, 

adolescentes e jovens, através do acompanhamento deles durante 

diversas atividades; registrar os conteúdos e observações, visando 

apoiar os gestores dos programas/projetos socioeducativos na 

construção de relatórios sobre as atividades desenvolvidas; participar de 

reuniões socioeducativas/gerais e encontros de capacitação para troca 

de experiências e ampliar os conhecimentos e a integração; formar, 

orientar, acompanhar e supervisionar o grupo de agentes sociais no 

contexto das atividades diárias; propor ações que favoreçam o 

relacionamento com escolas públicas do entorno e realizar atividades 

nas escolas públicas parceiras da Fundação Gol de Letra; organizar e 

executar atividades socioeducativas: lanches; socialização; 

apresentações; atividades externas; controle de frequência; saraus; 

intervenções; fóruns; feira cultural; caminhadas; reuniões com as 

famílias e ações de mobilização comunitária; organizar e responder pelos 

espaços, materiais e equipamentos utilizados nas atividades; promover 

espaços que favoreçam a mediação de conflitos e cultura de paz e 

representar institucionalmente a Fundação Gol de Letra quando 

necessário. Entre as habilidades desejadas estão: conhecimento em 

educação, cultura e juventude; realizar planejamento, cronograma e 

avaliação, executar e criar estratégias, manter compromissos funcionais: 

organização; assiduidade; pontualidade; compromisso com prazos e 



tarefas; disposição para escrever e documentar o trabalho, dominar o 

Pacote Office e internet. O candidato deve ter as seguintes competências 

comportamentais: construir relação de qualidade com os atendidos do 

programa; gerenciar situações educativas que garantam clima propício a 

aprendizagem; usar diálogo para mediar conflitos; ter características 

que contribuam para o trabalho em equipe e ter motivação para novas 

aprendizagens. Profissional cumprirá carga horária de 20 horas semanais 

em contratação no regime CLT. Disponibilidade para iniciar em 

15/01/2019. Salário: R$ 2.428,83 + alimentação + assistência 

odontológica. Os interessados que atendam ao perfil informado devem 

enviar currículo para rh.sp@goldeletra.org.br, até o dia 30/11/2018, 

informar no assunto: Educador(a) Social. 

Gerente de Serviço 
SASBJP 

Organização SASBJP, localizada no centro de São Paulo, admite gerente 

de serviço para trabalhar em centro de acolhida especial para idosos. É 

necessário ter experiência comprovada como gerente de serviços de alta 

complexidade voltados aos idosos. A vaga é para trabalhar 40 horas 

semanais, porém é necessário disponibilidade de horário. Organização 

oferece vale-transporte e refeição no local e salário de R$ 5.397,90. 

Preferência por candidatos que residam próximo ao local. Interessados 

que atendam ao perfil informado devem enviar currículo para 

vagas.sasbjp@gmail.com (Informar no assunto: Gerente de serviço). 

Estagiário Educacional 
Centro de Aprendizagem e Melhoramento Profissional 

Organização localizada no bairro da Liberdade (SP) contrata estagiário 

para atuar na área educacional. Candidato(a) deve estar cursando a 

partir do 5º semestre dos cursos de Pedagogia, Matemática ou 

Letras. Requisitos necessários: organização, proatividade, assiduidade, 

maturidade, capacidade de trabalhar em grupo e de realizar escrita 

técnica. Atividades a serem desenvolvidas: auxiliar a equipe educacional 



e técnica no planejamento e organização das atividades educacionais; 

substituir o corpo educacional sempre que necessário; participar das 

reuniões de equipe e discussão de casos; participar da avaliação de 

desempenho do jovem; registrar e controlar a frequência dos jovens 

inseridos na instituição; cadastrar e atualizar sistema informatizado com 

dados dos atendidos e colaborar com o repasse de normas e regras de 

funcionamento da instituição. Bolsa estágio no valor de R$ 1.300,00 + 

vale-transporte (sem desconto de 6%). Jornada de trabalho: segunda a 

sexta feira. Interessados que atendam ao perfil informado devem enviar 

currículo pelo e-mail coordenacaosocial@campcentro.org.br (informar no 

assunto: VAGA EDUCACIONAL). 

Oficina de Teatro 
Instituição Recanto Tia Célia 

Instituição Recanto Tia Célia 

Instituição abre processo seletivo para oficineiro(a) de teatro. O 

profissional necessita ter: ensino médio ou superior; conhecimento em 

teatro (certificado ou carta de recomendação); boa dinâmica com 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e facilidade para trabalhar em 

equipe. Remuneração de R$ 388,00 (mensal) + almoço e lanche no 

local. Contratação na modalidade MEI (Microempreendedor Individual). 

Profissional trabalhará uma vez na semana (dia e horários a definir). 

Interessados que atendam ao perfil devem encaminhar currículo para 

recantovagas@gmail.com (aos cuidados de Rafael informando a vaga 

pretendida). 

Oficina de Artes Plásticas 
Instituição Recanto Tia Célia 

Instituição Recanto Tia Célia 

Instituição abre processo seletivo para oficineiro(a) de artes plásticas. O 

profissional necessita ter: ensino médio ou superior completo; 

conhecimento (certificado ou carta de recomendação) em artes plásticas 

(artesanato, reciclagem, biscuit, pintura, entre outras atividades); boa 



dinâmica com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e facilidade para 

trabalhar em equipe. Remuneração de R$ 776,00 (mensal) + almoço e 

lanche no local. Contratação na modalidade MEI (Microempreendedor 

Individual). O profissional irá trabalhar duas vezes na semana (dias e 

horários a definir). Interessados que atendam ao perfil informado devem 

encaminhar currículo para recantovagas@gmail.com (aos cuidados de 

Rafael e informando a vaga pretendida). 

Oficina de Artes Plásticas 
Instituição Recanto Tia Célia 

Instituição abre processo seletivo para oficineiro(a) de artes plásticas. O 

profissional necessita ter: ensino médio ou superior completo; 

conhecimento (certificado ou carta de recomendação) em artes plásticas 

(artesanato, reciclagem, biscuit, pintura, entre outras atividades); boa 

dinâmica com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e facilidade para 

trabalhar em equipe. Remuneração de R$ 776,00 (mensal) + almoço e 

lanche no local. Contratação na modalidade MEI (Microempreendedor 

Individual). O profissional irá trabalhar duas vezes na semana (dias e 

horários a definir). Interessados que atendam ao perfil informado devem 

encaminhar currículo para recantovagas@gmail.com (aos cuidados de 

Rafael e informando a vaga pretendida). 

Oficineiro(a) de Inclusão 

Sociodigital 
Instituição abre processo seletivo para contratar oficineiro(a) de inclusão 

sociodigital. O profissional necessita ter: ensino médio ou superior 

completo, conhecimento em Informática (Certificado); boa dinâmica com 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e facilidade para trabalhar em 

equipe. Remuneração de R$ 1.164,00 (mensal) + café da manhã e 

almoço no local. Contrato em formato de MEI (Microempreendedor 

Individual). Profissional irá trabalhar três vezes na semana (dias e 

horários a definir). Interessados que atendam ao perfil informado devem 

encaminhar currículo para recantovagas@gmail.com (aos cuidados de 

Rafael). 



Técnico de Medida 

Socioeducativa 
Associação busca técnico em medidas socioeducativas. É necessário ter 

experiência no atendimento a adolescentes, jovens e famílias. 

Profissional irá atuar na área social com ênfase em Direitos Humanos e 

pedagogia, relacionamento interpessoal, conhecimento em informática e 

demais recursos tecnológicos, organização das atividades cotidianas, 

fomento à reflexão dos temas que permitam a desconstrução do senso 

comum, bem como o moralismo ou quaisquer outros impedimentos ao 

usuário na garantia de seu acesso à garantia de direitos, empatia na 

relação adolescente, jovem e seus familiares. Serão considerados 

diferenciais habilidade na compreensão, construção e interpretação de 

textos, pois a vaga exige realização de relatórios e documentos judiciais. 

Competências esperadas: conhecimentos técnicos profundos na área de 

formação direcionados à criança e adolescente; aplicação dos 

conhecimentos técnicos para resolução de problemas dentro do âmbito 

de sua atuação; atuação multidisciplinar; multiplicar e transferir 

conhecimento; reconhecer e definir problemas solucionando-os; boa 

comunicação; relacionamento interpessoal; trabalho em equipe; 

iniciativa; criatividade; adaptabilidade; consciência de qualidade na 

Prestação do Serviço Público; ética; planejamento e organização. Os 

interessados devem enviar currículo para o e-mail: 

uniaopopulardemoradia@ig.com.br 

Orientador Socioeducativo II 
O Instituto Fomentando Redes e Empreendedorismo Social contrata 

orientador socioeducativo para trabalhar em Serviço Especializado de 

Abordagem Social. É necessário ter ensino médio completo e 

disponibilidade para atuar em escala 5×2 em carga horária de 40 horas 

semanais. Salário R$ 1.795,15 + Vale-transporte + Alimentação no 

local. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail 

contato@inforedes.org (com o assunto Orientador Socioeducativo SEAS 

II). 

Cuidador 
Organização localizada em Carapicuíba contrata cuidador. É necessário 

possuir ensino médio completo, capacitação específica para atuar na 

função, disponibilidade para trabalhar em escala de 12×36 horas e 

residir em Carapicuíba ou ter fácil acesso à região. Desejável experiência 

em atendimento a crianças e adolescentes. Principais atividades 
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desenvolvidas serão: cuidados básicos com alimentação, higiene e 

proteção; organização do ambiente (espaço físico e atividades 

adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança ou 

adolescente); auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua 

história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da 

identidade; organização de fotografias e registros individuais sobre o 

desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar 

sua história de vida; acompanhamento nos serviços de saúde, escola e 

outros serviços requeridos no cotidiano (quando se mostrar necessário e 

pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar 

deste acompanhamento); apoio na preparação da criança ou 

adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 

supervisionado por um profissional de nível superior, entre outras. 

Interessados que atendam ao perfil informado devem enviar currículo 

para recepcaofenix1999@gmail.com. 

Técnico Psicólogo 
O Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial contrata 

psicólogo(a) para atuar no Serviço de Proteção Social às Crianças e 

Adolescentes Vítimas de Violência da Cidade Tiradentes. Profissional irá 

realizar o atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes, 

visando o rompimento do ciclo de violência, envolvendo a família nesse 

processo, articulação com a rede de garantia e defesa dos direitos; 

elaboração de relatórios técnicos, desenvolvimento de atividades 

técnicas socioeducativas com a participação das crianças, adolescentes, 

suas famílias e comunidade; elaborar em conjunto com os atendidos e 

seus responsáveis o Plano Individual de Atendimento ( PIA); 

acompanhar a rotina de desenvolvimento do PIA; realizar visitas 

domiciliares; participar do serviço,  garantindo a interlocução no 

cotidiano das ações. O regime de contratação será CLT com jornada de 

trabalho de segunda a sexta-feira (40 horas semanais). A organização 

oferece salário de R$ 2.982,50 + vale-transporte. Os interessados 

devem enviar currículo até 28/11/2018 para o e-mail: 

spvvamana.curriculos@gmail.com 

Auxiliar de Limpeza 
Organização cultural contrata auxiliar de limpeza para atuar em centro 

de acolhida para pessoas em situação de rua. O profissional realizará a 

limpeza geral e desinfecção do prédio, higiene de salas, refeitório, 

dormitórios, sanitários e áreas externas, assim como pequenos reparos 

e manutenção. Salário: R$ 1.249,22 + VT + Alimentação no local. 

Profissional cumprirá carga horária de 40 horas semanais com plantões 

aos finais de semana. Os interessados devem enviar currículo para o e-
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mail acnsgselecao@gmail.com (informar no assunto: Auxiliar de 

Limpeza_CTA6). 

Agente Operacional (limpeza 

e conservação) 
A OSC Samaritano São Francisco de Assis contrata 8 agentes 

operacionais para trabalhar em instituição de longa permanência com 

idosos(as), no bairro Butantã (SP). Necessário possuir ensino 

fundamental completo, experiência comprovada no cargo pretendido e, 

preferencialmente, residir na região de Butantã, Pinheiros, Lapa, Osasco 

e Taboão da Serra. Profissional cumprirá carga horária de 40 horas 

semanais em regime de CLT. Remuneração de R$ 1.160,02 + vale-

transporte + refeição no local. Além disso, organização contrata também 

6 agentes operacionais para atuar no período noturno cumprindo carga 

horária de 40 horas semanais em regime de CLT. Esses profissionais 

terão remuneração de R$ 1.160,02 + adicional noturno + vale-

transporte + refeição no local. Entre as atribuições do cargo estão: 

executar serviços de higienização, limpeza, arrumação e manutenção, 

zelando pelo espaço físico do serviço; participar de reuniões com equipe 

técnica multiprofissional, quando necessário; participar de capacitações 

promovidas pela entidade e por SMADS. Interessados que atendam ao 

perfil devem enviar currículo para o e-mail 

samaritanoselecao@terra.com.br (no assunto informar o nome da vaga 

pretendida). 


