

	ANEXO XII
	
QUADRO – RECURSOS HUMANOS


DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

FUNÇÃO
Total de Vagas
Requisitos/ Escolaridade
Carga
Horária
Período de contrato (mês)
Salário (R$)
COORDENADOR TÉCNICO
01
- Bacharel em Educação Física;
- Regularidade no Conselho Profissional;
- Experiência comprovada em Projetos Sociais;
- Experiência em emissão de relatórios e planilhas.
- Disponibilidade para viagens.
40h
14
2.660,00
 SUPERVISOR
01
- Nível Superior;
- Experiência comprovada em Projetos Sociais;
- Experiência em emissão de relatórios e planilhas.
40h

14
2.562,32
PROFESSOR
*
- Profissional de Educação Física formado em Licenciatura/Bacharelado, Bacharelado ou Provisionado na modalidade ;
- Regularidade junto ao Conselho Profissional;
- Experiência comprovada na modalidade do esporte que ministrará aula.
20h



14
1.400,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*
- Ensino Médio Completo;
- Experiência em emissão de relatórios e planilhas
- Conhecimentos básicos em informática (pacote Office e internet).
40h


14
1.000,00
ESTAGIÁRIO 
  02
- Graduando em Bacharelado de Educação Física e em Serviço Social;
- A partir do 3º semestre da Graduação.
20h


14
455,00
ASSISTENTE SOCIAL
  01
Bacharel em Serviço Social
Registro no Conselho de Classe
30h

14
2.463,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
*
- Ensino Fundamental.

40h

14
950,00
*Quantidade conforme regras estabelecidas no Anexo II – Capítulo 14.

 ATRIBUIÇÕES


COORDENADOR TÉCNICO
- Planejar, coordenar e acompanhar a execução e avaliação das ações sistemáticas e não sistemáticas dos grupos atendidos;
- Realizar reuniões pedagógicas com o supervisor, professores e assistente social semanalmente;
- Realizar reuniões com comunidade beneficiada; 
- Elaborar Atas das reuniões supracitadas e anexá-las ao Relatório Mensal a ser encaminhado à SUDESB;
- Mobilizar a equipe;
- Acompanhar o processo de compras dos materiais esportivos e fardamento;
- Elaborar os relatórios mensais circunstanciados de acompanhamento e monitoramento a serem encaminhados à SUDESB, com a assinatura do Supervisor e Presidente da Instituição;
- Responder imediatamente a qualquer solicitação desta Autarquia;
- Respeitar os prazos de entrega dos Relatórios Mensais a cada 5º dia útil do mês subsequente; 
- Verificar o estado das instalações e equipamentos esportivos para garantir a segurança dos beneficiados;
- Mediar ações junto à comunidade;
- Promover interlocução entre parceiros e comunidade;
- Buscar parcerias para contribuir na melhoria do projeto;
- Participar de reuniões junto a SUDESB quando solicitado;
- Substituir o professor em caso de falta para que não haja prejuízo no desenvolvimento das turmas;
- Encaminhar para análise e autorização prévia da SUDESB todas as alterações no Plano de Trabalho;
-Controlar, distribuir e orientar o preenchimento dos formulários e demais itens necessários para a coleta das informações e dados na entidade seguindo programação estabelecida pela SUDESB em formulários específicos;
-Colaborar com a diretoria da entidade, gestores técnicos, bem como todos os colaboradores da unidade para o bom funcionamento do Programa;
-Adequar os objetivos e metas do projeto às suas capacidades pessoais, atuando com profissionalismo, ética e criatividade;
-Monitorar a quantidade de participantes das atividades; 

SUPERVISOR 
- Acompanhar a execução das ações do projeto;
- Mobilizar os professores;
- Participar das reuniões pedagógicas;
- Fazer interface com alunos e familiares com vistas a avaliar a eficiência e eficácia das ações;
- Elaborar relatório mensal circunstanciado e entregar ao Responsável Técnico;
- Anexar ao Relatório mensal o cronograma de visitas em (unidades escolares, Centros Comunitários, Associações de    Bairro e Instituições Sociais);
- Mediar ações junto a Comunidade;
- Mobilizar a comunidade com relação aos benefícios do Projeto;
- Acompanhar o processo de compra dos materiais esportivos e fardamento;
- Monitorar a entrega dos materiais esportivos e fardamento;
- Comunicar oficialmente a SUDESB todo e qualquer irregularidade observada no projeto;
- Participar de reuniões junto a SUDESB quando solicitado;
- Colaborar com a diretoria da entidade, gestores técnicos bem como todos os colaboradores da unidade para o bom funcionamento do projeto;
- Monitorar a quantidade de participantes das atividades e organizar as ações desenvolvidas.

PROFESSOR
- Elaborar planos de aulas;
- Ministrar atividades didático-pedagógicas para a prática esportiva, de acordo com o estabelecido no projeto;
- Participar das reuniões pedagógicas semanais;
- Subsidiar o Responsável Técnico na elaboração do relatório mensal sobre o desenvolvimento das atividades;
- Responsabilizar-se pela preservação da ordem, dos materiais e equipamentos de trabalho, do bem-estar dos participantes do projeto, motivando-os com vistas a evitar evasão;
- Participar dos acompanhamentos pedagógicos;
- cumprir a carga horária na sua totalidade para a execução do Projeto;
- Encaminhar plano de aula e as listas de frequência dos beneficiados ao Responsável Técnico semanalmente;
- Encaminhar mensalmente o Relatório de Execução e Plano de ação para o mês consequente;
- Preencher as fichas de inscrição dos alunos;
- Participar de reuniões junto a SUDESB quando solicitado;
- Controlar diariamente a frequência dos alunos através de lista de presença. O modelo desse documento será fornecido pelo Responsável Técnico e deverá estar à disposição na unidade para consulta a qualquer tempo;
- Informar eventuais situações ou ocorrências relevantes, registrando-as e reportando as ao Responsável Técnico; 
- Adequar os objetivos e metas do projeto às suas capacidades pessoais, atuando com profissionalismo, ética e criatividade;
- Monitorar a quantidade de participantes das atividades e organizar as ações desenvolvidas.

ESTAGIÁRIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
- Desenvolver juntamente com o Professor planejamento semanal e mensal das atividades esportivas;
- Assessorar e apoiar o professor nos instrumentos pedagógicos de frequência e registro das atividades desenvolvidas diariamente que deverão ser apresentados ao Responsável Técnico na forma de relatórios semanais;
- Participar das atividades de mobilização comunitária e das ações de formação continuada;
- Participar das reuniões pedagógicas semanais;
- Preencher as fichas de inscrição dos alunos;
- Auxiliar o professor no controle diário de frequência dos alunos através de lista de presença.

ASSISTENTE SOCIAL
Prestar orientação social aos beneficiários; 
Realizar visitas domiciliares; 
Promover encontros bimestrais com pais e responsáveis;
Elaborar, coordenar, executar e avaliar plano, programas e projetos na área do Serviço Social; 
Realizar pesquisas e estudos para conhecimento do perfil dos beneficiários; 
Participar das reuniões periódicas com a equipe do projeto;
Assessorar, coordenar e executar políticas sociais públicas;
Supervisionar a atuação do estagiário em Serviço Social;
Elaborar e encaminhar o relatório mensal no 01 dia útil do mês subsequente a coordenação.

ESTAGIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL
- Desenvolver juntamente com o assistente social o planejamento e execução das ações que serão realizadas;
- Cumprir as ações propostas do Plano de Estágio
- Participar das atividades de mobilização comunitária e das ações de formação continuada;
- Participar das reuniões pedagógicas semanais;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
- Atuar como suporte direto ao Responsável Técnico, Supervisor, Professor e Estagiário/bolsista;
- Auxiliar na execução das diversas ações devendo estar presente quando da realização das atividades referentes ao projeto;
- Efetuar as matrículas dos alunos;
- Preencher as fichas de inscrição dos alunos.
- Realizar as tarefas e rotinas administrativas, referentes ao Termo de Fomento.

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
- Organizar, conservar e limpar o material esportivo do Projeto;
- Fazer a manutenção de todo material esportivo no dia das Reuniões Pedagógicas;
- Realizar a retirada do material para utilização e guardar no local adequado.




