TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO
Vocação (Ação Comunitária do Brasil – São Paulo)

FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO: Articulador de Projetos e Programas II

Serão suas principais atividades:
A: TÉCNICO PEDAGÓGICO
1. Produzir relatórios de observação analítica e descritiva sobre os eventos de Educação
Permanente (EP) realizados pela Vocacão, a partir de instrumentais validados.
2. Produzir conteúdo e materiais técnicos instrucionais utilizados nos eventos de EP. A
produção exigirá interesse e pesquisa contínua pelo/no campo da assistência social como
ciência e como política pública.
3. Realizar visitas técnicas às unidades socioassistenciais participantes da EP, visando
coletar dados etnográficos, de gestão e sobre as condições materiais de funcionamento
das mesmas, como subsidio para a melhoria da EP.
4. Colaborar no planejamento e execução dos eventos de EP, nos aspectos logísticos
(montagem e desmontagem dos espaços de formação), técnicos e de relacionamento com
os atores envolvidos.
5. Organizar o acervo de documentação técnica produzido pela realização dos eventos de
EP. Inclusive a gestão da informação nas redes computacionais internas e hospedadas.
6. Colaborar na sistematização da EP como forma de fortalecimento da metodologia e de
apropriação sobre a mesma.
7. Acompanhar e manter-se atualizado sobre campos/temáticas declaradas na metodologia
da Vocação.
8. Elaborar relatórios analíticos de atividades sob sua responsabilidade, para uso interno
restrito e para parceiros governamentais e privados.
9. Planejar e executar em corealização com os demais membros da equipe, processos de EP,
na perspectiva de desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens assim como
de famílias, nas temáticas afins da metodologia desenvolvida pela Vocação.

B: GESTÃO
1. Colaborar na elaboração de projetos para agencias de financiamento públicas e privadas.

C: INSTITUCIONAIS
1. Manter comunicação permanente intra e inter-departamentos da Vocação.
2. Participar da definição de diretrizes, metas e estratégias da sua área.
3. Manter intercâmbio com instituições afins para ampliar a inserção e o posicionamento
institucional.

Todas as ações terão por base material sistematizado nos links:
https://www.vocacao.org.br/publicacoes/
https://www.youtube.com/channel/UCZ6Kz9WRT0GAMNmVnneAY6Q

PERFIL PRETENDIDO:








Graduação em humanas com pós-graduação, ao menos nível mestrado (stricto sensu), no
mesmo campo;
Desejável efetiva experiência em facilitação de grupos e processos de desenvolvimento
institucional e profissional, assistência/assessoria/orientação sociopedagógica;
Amplo conhecimento em ao menos uma das políticas: 1) infância; 2) juventude; 3) educação
e 4) assistência social;
Domínio do pacote Office e ferramentas da internet, especialmente as redes sociais e
aplicativos de colaboração e compartilhamento;
Excelente comunicação oral e escrita;
Disponibilidade para viagens e trabalho aos sábados;
Possuir carteira nacional de habilitação ativa para automóveis categoria "B" .

CONDIÇÕES DE TRABALHO OFERECIDAS:





Regime CLT;
Remuneração: a combinar (enviar currículo com pretensão salarial);
Jornada de Trabalho: 40h semanais com disponibilidade de trabalho aos sábados;
Local de Trabalho: Campo Limpo - Zona Sul de São Paulo – atividades de assessoramento
ocorrem em vários locais da grande São Paulo e há previsão de viagens fora do estado.

PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA
Interessados na vaga devem se candidatar através do mail: centrosci@vocacao.org.br

