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www.opequenonazareno.org.br
Rua Nossa Senhora de Nazaré, 215, Colônia Terra Nova
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EDITAL 003/2018
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM N’O PEQUENO NAZARENO
O Pequeno Nazareno é uma organização nacional de referência na luta por dignidade e justiça para a infância.
Em nossa atuação na defesa dos direitos de crianças e adolescentes buscamos a sensibilização da sociedade para o
enfrentamento a problemática das crianças e adolescentes em situação de rua e a implementação de políticas públicas
efetivas. Sua Missão é acolher crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas, contribuir na construção de
seus projetos de vida, reatando o vínculo familiar e comunitário, buscando a garantia dos direitos fundamentais, e a
inclusão social das famílias, visando uma sociedade justa e solidária. A Visão é desenvolver um trabalho de excelência
na inclusão social de crianças e adolescentes em situação de moradia nas ruas e de suas respectivas famílias. Os Eixos
de Atendimento são Abordagem Social de Rua, Acolhimento Institucional, Atendimento às Famílias, Desenvolvimento
Profissional e Engajamento Político.
Mais informações em www.opequenonazareno.org.br
Processo Seletivo:





Os currículos dos candidatos deverão ser encaminhados em formato PDF, com o título do cargo selecionado
para o e-mail da organização: opnmanaus@opequenonazareno.org.br no período de 31/07/2018 a
01/08/2018.
Entraremos em contato com os candidatos pré-selecionados para agendar o dia e a hora da entrevista.
No momento da entrevista, as pessoas selecionadas deverão trazer os documentos comprobatórios que as
habilitam para o cargo selecionado.

1. Cargos:
1.1. CUIDADOR RESIDENTE - MÃE/PAI SOCIAL
Principais atribuições: Atuar no Serviço Especializado a Crianças e Adolescentes em situação de Rua.
Pré-requisitos específicos:













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 para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e auto-estima dos
usuários;
Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência acolhedora;
Identificar as necessidades e demandas dos usuários;
Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;
Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos
alimentos;
Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer;
Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas;
Desenvolver atividades recreativas e lúdicas;
Potencializar a convivência familiar e comunitária;
Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares;









Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios,
transferência 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 usufruto de direitos sociais;
Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência;
Apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias;
Contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar;
Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da
promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar;
Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de
trabalho e resultado.

Regime de trabalho: CLT
Remuneração bruta: R$2.000,00
Carga Horária: Intermitente com 36 horas de folgas semanais

