AACI – Associação de Apoio a Crianças e Idosos contrata profissionais para os
seguintes cargos:

 Coordenador(a)
01 Vaga
Salário: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) por mês.
Atribuições: Planejamento das ações da equipe técnica, tendo como norte a dinâmica
de funcionamento do Programa, seus critérios, objetivos e fluxos; Reuniões semanais de
nivelamento e planejamento com a equipe técnica; Reuniões periódicas de alinhamento
com os órgãos supervisores do programa; Interlocução com a rede socioassistencial,
vislumbrando o fortalecimento da rede de apoio a execução do programa e garantia de
direitos; Articulação com o Departamento de Proteção Especial, de forma a direcionar e
avaliar o trabalho desenvolvido de forma conjunta; Acompanhamento e avaliação dos
resultados e das metas estabelecidas, bem como do processo de trabalho da equipe
técnica; Construção junto a equipe técnica dos instrumentos técnico-operacionais, que
possibilitem a coleta qualitativa, coerente e objetiva das informações dos usuários
atendidos no Programa; Supervisionar as atividades desenvolvidas pela equipe, através
de avaliação, feedbacks e escuta das demandas, ideias e desafios encontrados no cotidiano
do trabalho; Ser agente de mediação e diálogo entre todos envolvidos no processo de
construção de trabalho, mediando os possíveis conflitos; Promover e facilitar o processo
de capacitação da equipe, tendo como norte a educação continuada; Fortalecer a
participação da equipe nos Conselhos de Direitos, e nas organizações e mobilizações
pertinentes ao trabalho desenvolvido; Prezar pela segurança das informações e os
norteadores éticos do trabalho profissional, como base imprescindível para o
desenvolvimento de toda e qualquer ação; Articulação que se fizer necessária e
importante com a rede de serviços e os diversos atores da sociedade civil, projetando a
efetivação e melhor desenvolvimento do programa; Sistematizar mensalmente os
relatórios de controle das atividades, como forma de avaliar e monitorar a ações
desenvolvidas no Programa, à luz das metas pactuadas; Avaliar continuamente as ações
do programa junto à Coordenação Geral da unidade executora - AACI; Sinalizar
estratégias e desafios junto aos órgãos supervisores (Secretaria de Assistência SocialSAS, Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS) acerca do funcionamento do
programa; Notificar às instâncias competentes qualquer intercorrência ao longo da
execução do programa, auxiliando a construir estratégias para superar esse desafio.
Escolaridade exigida: Ensino Superior completo em Serviço Social ou Psicologia.

 Cozinheiro(a)
02 Vagas
Salário: R$ 1.256,00 (Mil e duzentos e cinquenta e seis reais) por mês.
Atribuições: Preparar alimentos de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor,
aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar a higienização de

equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material necessário para a
preparação dos alimentos. Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições,
conforme receitas e procedimentos estabelecidos. Deverão ser preparadas as seguintes
refeições:
jantar
e
café
da
manhã.
Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo.

 Cuidador(a) Social
06 Vagas
Salário: R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais) por mês.
Atribuições: 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 de acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos
usuários; atuar na recepção dos usuários possiblitando uma ambiência acolhedora;
identificar as necessidades e demandas dos usuários; apoiar os usuários no planejamento
e organização de sua rotina diária; potencializar a convivência comunitária; apoiar na
orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos,
benefícios, transfêrencia de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com
políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo
para o usufutro de direitos sociais; participar de reuniões de equipe para o planejamento
das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado.
Escolaridade exigida: Ensino Médio completo.

 Auxiliar de Serviços Gerais
02 Vagas
Salário: R$ 1.256,00 (Mil e duzentos e cinquenta e seis reais) por mês.
Atribuições: Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários,
pias, vidraças, jardins), mantendo todos os ambientes limpos e organizados; utilização de
produtos de limpeza; transporte de móveis e objetos em geral; serviços de carga e
descarga
de
materiais.
Escolaridade exigida: Ensino Fundamental completo.

ATENÇÃO: Currículos podem ser entregues pessoalmente na AACI ou
enviados através do e-mail: aaci.selecoes@gmail.com

