ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL EDUCACIONAL E AGRÍCOLA DO VALE DO CURU
Loc. Rua Hugo Rocha nº33, Centro
São Luis do Curu - Ce
Fone: 85 3355-1477 / 85 997292542
E-Mail: diretoria@acceavc.org / Site: acceavc.org
Associação Comunitária Cultural Educacional e Agrícola do Vale do Curu - ACCEAVC, uma organização
não governamental sem fins lucrativos que atua em São Luís do Curu/CE, deseja receber currículos
de profissionais interessados em atuar como:

EDUCADOR SOCIAL
PERFIL DA FUNÇÃO:
 Interesse e compromisso pela área
social;
 Capacidade de liderança;
 Bom relacionamento interpessoal;
 Espírito de cooperação e trabalho
em equipe;
 Sentido de organização;
 Excelente comunicação oral e
escrita;

 Flexibilidade para desempenhar
múltiplas tarefas;
 Iniciativa;
 Criatividade;
 Capacidade de trabalhar sob pressão;
 Habilidade em negociação;
 Facilidade de falar em público;
 Consciência de valores éticos e morais;

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:
 Planejar e gerir todos os processos educativos e rotinas administrativas das atividades do seu
setor;
 Interação com famílias, crianças, adolescentes e Jovens atendidos pela organização, como
também com os parceiros, assegurando cumprimento dos prazos, políticas e diretrizes
estabelecidas;
 Participar de capacitações, formações, eventos, encontros periódicos e treinamentos visando o
aprimoramento do trabalho;
 Envolver e supervisionar a equipe do setor responsável pelo atendimento das famílias, crianças,
adolescentes e Jovens atendidos pela organização;
 Realizar visitas domiciliares as famílias atendidas pela organização.
PRÉ REQUISITOS:
 Curso superior completo ou cursando na área de humanas e outros;
 Residir preferencialmente no município de São Luís do Curu-CE;
 Desejável vivência em trabalho com comunidade;
 Domínio de ferramentas básicas de informática - Internet, Word, Excel, PowerPoint e
redes sociais.
CARACTERÍSTICAS DO CARGO:
 Disponibilidade para viagens;
 Período Integral (40 horas semanais);
 Disponibilidade para trabalhar final de semana e feriados quando necessário;
 Salário inicial R$ 1.200,00
Favor encaminhar currículo para juliette.karlene@bol.com.br (com assunto: VAGA
GESTOR SOCIAL ou VAGA EDUCADOR SOCIAL) até o dia 09/03/2018
Colocando contatos e o link das redes sociais

CNPJ: 06.949.507/0001-72
Registro CNAS e CEAS: 44006.004999/2000-099
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 368/2.002 de 04/03/2002
Utilidade Pública Federal: Portaria de 562 de 29/06/2001

