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EDITAL ASSOCIAÇÃO PROBRASIL 

CAROLINA MARIA DE JESUS 

 

 
 

A Associação ProBrasil abre Edital para o processo seletivo para o 

Serviço de Proteção Social Especial para vaga de ORIENTADOR 

SOCIOEDUCATIVO. 
 

Este serviço tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) de São Paulo, tendo como supervisão 

o CRAS/CREAS Parelheiros. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA VAGA 
 

 

 
CARGO 

LOCAL DE 
TRABALHO 

Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 
(VALOR BRUTO) 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

 
BENEFÍCIOS 

 

Orientador 
Socioeducativo 

Carolina 
Maria de 
Jesus 

 

01 

 
40 horas 
semanais 

 

R$ 1.848,30 

 

CLT 

VT/ Alimentação no 
Local/ Plano Médicoe 
Odontológico Opcional 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA O CARGO 

 

Poderão se inscrever no presente processo seletivo os candidatos que atendam e preencham 

os requisitos descritos abaixo: 

 

• Escolaridade de nível médio, preferencialmente com experiência comprovada 

na área de Proteção Social Especial no âmbito da Política de Assistência Social 

 

HABILIDADES 

 

• Apresentar clareza e objetividade ao trabalho exposto; 

• Proativdade; 

• Habilidade com Trabalho em Equipe; 
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• Facilidade de comunicação; 

• Mediação de conflitos 

• Conhecimento do Sistema Operacional Windows e do Pacote Office; 

• Elaboração do cronograma de atividades a serem executadas junto as 
conviventes. 

• Preenchimento da Ata das atividades. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

 

• Orientar e acompanhar os usuários de acordo com a programação e orientação técnica 

estabelecida; 

• Exercer atividades de orientação social educativa junto aos usuários, de acordo com a 

programação e orientação técnica estabelecida; 

• Participar do planejamento, implantação e execução das atividades do serviço; 

• Zelar pela ordem do espaço físico e do material utilizado nas atividades nas oficinas; 

• Informar ao gerente/assist. Técnico sobre situações que indiquem alteração no 

comportamento dos usuários,  como suspeita de conflitos entre as conviventes; 

• Participar das atividades de capacitação, planejamento, sistematização e avaliação em 

conjunto com a equipe técnica; 

• Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas e oficinas objetivando 

promover a harmonia e qualificar o convívio social entre as conviventes. 

 
 

INSCRIÇÃO 

 

• Enviar o currículo para o e-mail: trabalheconosco@probrasil.org, do dia 06/10/2022 a 

10/10/2022 até 12:00h, com o assunto: A CAROLINA MARIA DE JESUS – 

ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO. 
 

SELEÇÃO 

 

• A Seleção será composta por 03 fases, todas de responsabilidade da Comissão de 
Seleção da Instituição; 

• As fases serão eliminatórias e classificatórias. 

 

CRONOGRAMA 

 

O processo seletivo constará das seguintes fases: 

• Análise de Currículos – 06/10/2022 a 10/10/2022; 

• Dinâmica de Grupo – 13/10/2022; 

• Entrevista Individual– a confirmar. 

 

RESULTADO 

 

• Será comunicado por telefone ou e-mail após definição da Comissão de Seleção. 
 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
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• O não comparecimento ou atraso superior a 15 minutos, não justificado, implicará na 
eliminação automática do candidato; 

• As justificativas de atraso serão analisadas pelos selecionadores que terão total 
autonomia para eliminar o candidato do processo seletivo; 

• Os casos omissos serão de responsabilidade da Comissão de Seleção da Associação 
ProBrasil. 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de Outubro de 2022. 

Associação ProBrasil 
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