VAGA ASSISTENTE SOCIAL TEMPORÁRIA
O Instituto C está com uma vaga temporária aberta de assistente social
O Instituto C atua junto às famílias que tenham crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social para auxiliá-las na busca da autonomia e no exercício de sua cidadania.
Tornando acessíveis as informações sobre os direitos e serviços oferecidos pela rede pública,
contribuímos para que as famílias em risco social atendidas caminhem de forma autônoma,
visando à melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento das suas crianças e adolescentes.
O projeto Educação em Rede tem como principal objetivo oferecer para os alunos da
comunidade Minas Gás e suas famílias, garantia de direitos e orientações por meio de
atendimentos multiprofissionais nas áreas de educação, psicologia e assistência social.

Local de Trabalho: Comunidade Minas Gás, Bairro do Limão, São Paulo SP.
Atribuições:
o

o
o

o
o
o

o
o

Acompanhar as famílias em relação as demandas sociais apresentadas;
• Realizar entrevista de triagem das famílias que buscarem atendimento do
projeto;
• Apresentar temas relacionados à área do serviço social na roda de conversa com
as famílias, quando planejado;
• Organizar grupos temáticos de acordo com as necessidades verificadas em
atendimento;
• Realizar visitas domiciliares e de articulação de rede de apoio, quando
necessário;
• Fazer encaminhamentos necessários para rede de assistência do município;
• Auxiliar os responsáveis em relação ao conhecimento de direitos garantidos à
criança e adolescente.
Responsável pelo planejamento e execução das atividades da área de cidadania e
renda;
Trabalhar a ampliação da rede de apoio da família como um todo, considerando
serviços e comunidade, orientando e encaminhando para casos de contraturno
escolar, vagas em creche e todos os serviços da rede socioassistencial, de acordo com
as demandas individuais de cada família;
Realiza também os atendimentos com os jovens de 14 a 17 anos do projeto, no
despertar dos sonhos para a construção de seu projeto de vida;
Participar de estudos de caso para acompanhamento de cada aluno e produzir
relatórios para as prestações de conta do projeto referente a área do serviço social;
Registro e avaliação;
• Preencher planilhas de indicadores e evolução das famílias no projeto;
• Elaborar relatórios relacionados aos atendimentos;
• Participar de reuniões de equipe para discussão de casos;
Desenvolver o relacionamento com rede socioassistencial do entorno da comunidade
em conjunto com a líder do projeto;
Reuniões com as escolas parceiras e serviços socioassistenciais da rede;

o
o

Participação nas reuniões institucionais, quando convocada;
Colaborar para a produção de material de divulgação da instituição no campo do
serviço social quando necessário;
o Auxiliar na execução de tarefas relacionadas ao cotidiano operacional quando
necessário;
o Contribuir com melhorias nos processos, projetos e materiais da área;

Pré-requisitos:
• Superior completo em Serviço Social;
• Facilidade de trabalho em equipe multidisciplinar;
• Interesse em trabalhar no terceiro setor e no atendimento a pessoas em vulnerabilidade
social;
• Conhecimento da rede socioassistencial do município;
• Conhecimento do pacote Office.
Diferencial
• Experiência no trabalho com pessoas em vulnerabilidade social.
• Experiência com atendimento multidisciplinar.
• Experiência de atuação in loco em comunidades.
Perfil comportamental
• Proatividade, comprometimento, pontualidade e organização.
• Facilidade de relacionamento.
Contratação: Contrato temporário CLT.
Benefícios: VT+VR+VA, seguro odontológico, seguro de vida, benefício bem estar social
Carga Horária: 30hs semanais.
Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 9:00hs às 16:00hs com uma hora de almoço.

Processo seletivo:
1. Enviar CV com pretensão salarial para selecao@institutoc.org.br destacando “SERVIÇO
SOCIAL ER” no título do e-mail;
2. Escrever uma carta de apresentação com motivação de interesse pela vaga, enviar
juntamente com o CV;
OBS.: é imprescindível o envio da carta de apresentação e pretensão salarial*
3. Data para envio e recebimento dos CVs, prazo dia 17/03/2021.

