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EDITAL ASSOCIAÇÃO PROBRASIL – SASF 

PROBRASIL 
 

 
 

A Associação ProBrasil abre Edital para o processo seletivo para o 

Serviço de  Assistência Social à famílias em domicilio 

ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO. 
 

Este serviço tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) de São Paulo, tendo como 

supervisão o CRAS Parelheiros. 

 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DA VAGA 
 

 
CARGO 

LOCAL DE 
TRABALHO 

Nº DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERAÇÃO 
(VALOR BRUTO) 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

 
BENEFÍCIOS 

 

Orientador 
Socioeducativo 

SASF  

02 

 
40 horas 
semanais 

 

R$ 1.861,65 

 

CLT 

VT/ Alimentação no 
Local/ Plano Médico e 
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 criança/adolescente, em programas ou projetos sociais prioritariamente, no 

âmbito da Política de Assistência Social. 
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HABILIDADES 
 

• Apresentar clareza e objetividade ao trabalho exposto; 

• Pró-atividade; 

• Boa escrita; 

• Organização; 

• Habilidade com Trabalho em Equipe; 

• Facilidade de comunicação; 

• Mediação de conflitos 

• Conhecimento do Sistema Operacional Windows e do Pacote Office; 

 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

 

•Realizar visitas domiciliares para acompanhamento mensal das famílias sob sua 

responsabilidade; 

•Realizar relatórios referente às demandas identificadas na visita domiciliar. 

•Divulgar na comunidade o funcionamento do serviço como equipamento público da 

política de assistência social; 

•Conhecer os recursos disponíveis em seu território de atuação: rede socioassistencial, 

saúde, educação e demais serviços públicos; 

•Divulgar e orientar as famílias sobre a utilização adequada dos programas, projetos, 

serviços e benefícios governamentais e não governamentais desenvolvidos no território; 

•Identificar e informar aos técnicos situações no território que indiquem risco de 

vulnerabilidade, tais como: exploração, violência, maus-tratos, ameaças, trabalho infantil 

dentre outros; 

•Colaborar com informações e registro de dados sobre o território e os usuários do 

serviço através do APLICATIVO do SASF; 

•Acompanhar as reuniões socioeducativas, palestras e oficinas desenvolvidas pelo 

serviço; 

• 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; 
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• Zelar pela ordem das salas e do material utilizado nas atividades socioeducativas;  

• Controlar frequência dos usuários na execução das atividades internas e externa; 

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

comportamento dos usuários como suspeita de violência, abandono, maus-tratos, 

negligência e abuso sexual, consumo de drogas e gravidez; 

• Participar das actividades de capacitação, planeamento, sistematização e avaliação em 

conjunto com a equipe técnica; 

• Auxiliar na organização e coordenação das atividades socioeducativas, objetivando 

promover e qualificar o convívio social entre os usuários e sua convivência comunitária; 

 

 

 
INSCRIÇÃO 

 

• Enviar o currículo para o e-mail: trabalheconosco@probrasil.org, do dia 

05/10/2022 a 10/10/2022 até 12:00h,  com o assunto: SASF – 

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 – 10/10/2022 a 11/10/2022; 

• Dinâmica de Grupo – 13/09/2022; 

• Entrevista Individual– a confirmar. 
 

RESULTADO 
 

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

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 

mailto:trabalheconosco@probrasil.org
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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, 26 de  Setembro de 2022. 
Associação ProBrasil   
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