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O Diretor Presidente da Associação Grupo Vida – Brasil, no uso de suas 

funções estatutárias e na forma deste, faz saber que, em reunião de Diretoria 

Executiva realizada no dia 19 de novembro de 2014, foi aprovado o 

Regulamento de Contratação de Pessoal e Plano de Cargos e Salários da 

entidade, que passa a transcrever: 

 

A) Regulamento de Contratação de Pessoal 

 

1. Objetivo 

Contratar mão-de-obra qualificada, com a competência necessária para a 

função, seguindo criteriosamente a consolidação das leis trabalhistas, a NOB 

SUAS, as convenções sindicais das diferentes categorias profissionais e a 

legislação de segurança do trabalho, observados os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, razoabilidade e 

eficiência.   

 

1.1. Considerações 

O Grupo Vida Brasil reconhece em seus colaboradores a força motriz da 

qualidade dos serviços prestados ao idoso e entende de fundamental 

importância a sintonia dos mesmos com a missão da organização. A análise 

das competências dos indivíduos (conhecimentos, habilidades e atitudes), 

somadas à colocação do profissional na função correta, certamente fará toda a 

diferença frente ao desempenho esperado, seja no cuidado dispensado ao 

público alvo, seja na administração burocrática e operacional. Para maior 

eficiência e efetividade nas contratações, o Grupo Vida Brasil realizará o 

processo de recrutamento e seleção através da área de recursos humanos 

própria, podendo, excepcionalmente, fazê-lo por intermédio de empresa 

contratada, mediante justificativa e autorização da Diretoria, ambos terão 

acesso aos descritivos de todas as funções, assim como o respectivo perfil 

profissiográfico. As contratações se darão para compor o quadro de recursos 

humanos necessários para a plena execução dos planos de trabalhos da 

organização e deverão ocorrer até o décimo dia de cada mês. 

 

2. Abertura de Vagas 

As vagas serão classificadas da seguinte forma:  

a) Aumento do quadro autorizado pela Direção do Grupo Vida Brasil;  

b) Vagas de substituição, liberadas mediante avaliação dos Coordenadores dos 

Serviços. 

 

Na hipótese de necessidade, o requisitante deverá:  

a) Preencher o formulário MP – Movimentação de Pessoal;  



 

b) Encaminhar a solicitação à Coordenação Geral para a devida aprovação e 

início do processo de Recrutamento e Seleção.   

As movimentações de pessoal deverão prever um prazo mínimo de 45 dias 

para substituição e as exceções dependerão de prévia autorização da diretoria.  

 

3. Recrutamento e Seleção 

Os Procedimentos de Recrutamento e Seleção serão executados pela área 

recursos humanos da entidade ou por empresa contratada que fará análise da 

descrição de função solicitada, recorrerá aos canais de consulta e pesquisa 

para identificar currículos e candidatos, cujas competências e experiências 

profissionais sejam compatíveis ao cargo, bem como:  

a) Análise dos currículos com o objetivo de escolher os melhores perfis 

analisando os históricos escolares, de empregos anteriores, identificar as 

habilidades necessárias;  

b) Agendará entrevistas com candidatos;  

c) Realizará entrevistas com os candidatos;  

d) Examinará a documentação pessoal do candidato;  

e) Submeterá candidatos a testes de conhecimento técnico quando necessário; 

f) Elaborará relatórios de entrevista;  

g) Encaminhará candidatos para teste psicotécnico, quando necessário;  

h) Analisará o desempenho nas entrevistas e testes;  

i) Classificará os candidatos e identificará qual deles mais se aproxima do 

perfil;  

j) Apresentará ao requisitante os candidatados para aprovação. 

 

3.1. Fontes de Recrutamento 

Os canais de divulgação, consultas e pesquisas de currículos profissionais 

serão:  

a) Consultas ao banco de dados de cadastros realizados através do email geral 

do Grupo Vida Brasil;  

b) Consultas em sites gratuitos – Catho, Manager e outros;  

c) Levantamento interno para reposicionamento de função e acesso;  

d) Divulgação em redes de relacionamentos profissionais e espaços públicos. 

 

4. Aprovação 

O candidato que melhor se adequar aos requisitos da função será definido pelo 

requisitante e coordenador do serviço. O candidato aprovado será 

encaminhado ao Assistente de Recursos Humanos para a efetiva contratação. 

Caso o candidato não seja aprovado, comunica-se a área solicitante, para 

providenciar outro candidato, realizar dispensa e se encerrar o processo do 

candidato. 

  



 

 
 
B) Plano de Cargos e Salários 
 

1. Regulamento de Administração de Cargos e Salários 
A administração de cargos e salários será feita considerando:  
a) a relatividade interna: cada cargo terá sua remuneração estabelecida 
conforme as responsabilidades e qualificações necessárias para o 
desempenho da função;  
b) a situação de valor de mercado: os salários serão estabelecidos conforme os 
padrões de mercado da região, bem como das convenções coletivas de 
trabalho de cada categoria, para cargos com responsabilidades semelhantes; 
c) plano de trabalho: a política salarial levará em conta os valores aprovados no 
Contrato de Gestão ou demais formas de parcerias. 
O Regulamento de Administração de Cargos e Salários da Organização Social 
tem por objetivo reconhecer a capacitação profissional e o desempenho dos 
seus funcionários. O desenvolvimento técnico-profissional do funcionário e sua 
contribuição efetiva para os resultados da organização serão os indicadores 
utilizados para esse reconhecimento. 
 

2. Salários 
Os salários serão administrados dentro das faixas salariais de cada classe de 
categoria. A determinação dos salários individuais será feita conforme as 
seguintes normas e procedimentos. 
 

2.1. Salário de Admissão 
Todo funcionário deve ser admitido preferencialmente com salário no 
início da faixa salarial estabelecida para o seu cargo. 
Excepcionalmente, o salário de admissão pode ser estabelecido 
acima desse limite, em função do grau de qualificação e experiência 
exigidos ou por contingência de mercado. 
 

2.2. Salário Para um Novo Cargo 
Para se definir a faixa salarial de um novo cargo, este deverá passar 
pelo processo de avaliação e classificação, será conduzido pela 
Diretoria e Coordenação do Serviço, com base nas atribuições do 
novo cargo. 
 

2.3. Alterações Salariais 
O sistema de administração de cargos e salários prevê as seguintes 
situações que poderão gerar alterações salariais: promoção vertical 
(promoção para um cargo maior); transferência para outro cargo e 
reclassificação do cargo. 
 

3. Transferências de cargos e promoções 
As transferências de cargos e promoções podem ocorrer conforme os 
seguintes casos: 
 



 

3.1. Promoção Vertical 
Os aumentos por promoção vertical são concedidos aos funcionários 
que passam a ocupar cargos incluídos numa classe superior à 
classe atual do cargo, dentro da estrutura de cargos e salários. A 
promoção vertical está vinculada à existência de vaga no quadro de 
funcionários (caso de Auxiliares, Assistentes, Analistas, por 
exemplo), ou poderá ocorrer em função da necessidade de 
preenchimento de uma vaga em aberto (caso de Analistas, 
Supervisores, Coordenadores, por exemplo). Os candidatos a uma 
promoção vertical deverão passar por um processo de avaliação 
conduzido pela Comissão de Recursos Humanos. São duas as 
modalidades de promoção vertical: 
 

3.1.1. Promoção Vertical na mesma carreira específica (de Auxiliar 
Administrativo Junior para Auxiliar Administrativo Pleno) 
O salário é alterado para se enquadrar na classe do novo cargo. 
Os aumentos decorrentes da promoção vertical podem ser 
concedidos em qualquer mês do ano, desde que o funcionário 
preencha os requisitos necessários à promoção. Após uma 
promoção vertical na mesma carreira específica, deverá ser 
observado um período mínimo de um ano, antes de nova 
promoção vertical. 
 

3.1.2. Promoção vertical com mudança de carreira específica (de 
Assistente Financeiro para Assistente de Compras, por 
exemplo) 
O aumento por promoção vertical, nesses casos, será efetivado 
30 dias após a promoção. Nesse período será avaliada a 
adaptação do funcionário ao novo cargo. A promoção será 
efetivada com a aprovação da coordenação da área. Caso o 
funcionário não se adapte ao novo cargo, o coordenador da área 
deverá comunicar o fato à Diretoria com antecedência. Se for 
possível, o funcionário poderá retornar à sua área de origem ou 
ser transferido para uma função compatível com 
seu perfil profissional. 
 

3.2. Transferência de cargo 
Ocorrerá uma transferência quando o funcionário passa a ocupar 
um cargo em outra área. Por exemplo, um assistente ser 
transferido da área da assistência para a área administrativa. 
Uma transferência de serviço geralmente não significa que o 
funcionário receberá um aumento de salário. Se a transferência 
for para um cargo de uma classe superior à classe do cargo atual, 
serão aplicadas as mesmas regras definidas para os casos de 
promoção vertical. Se a transferência for para um cargo da 
mesma classe, e for necessário um aumento de salário para um 
melhor posicionamento do salário do funcionário na faixa salarial, 



 

serão aplicadas as mesmas regras definidas paras os casos de 
promoção horizontal. 
 

3.3. Reclassificação do cargo 
Ocorre um reajuste salarial por reclassificação quando um cargo 
recebe atribuições adicionais, de maior complexidade e 
responsabilidade e que exijam maior conhecimento do que as 
atribuições atuais, justificando uma reclassificação do cargo para 
uma classe mais alta na estrutura de cargos. 
 

3.4. Ajustes por categoria profissional 
São alterações salariais com o objetivo de alinhar o salário do 
cargo com os dissídios estabelecidos pelas convenções de 
trabalhadores. 
 

4. Procedimentos 
 

4.1. Avaliação para promoção 
Serão utilizados os critérios estabelecidos para avaliação de 
competência. 
 

4.2. Procedimentos para solicitação de uma promoção 
Solicitação da Promoção (início do processo, preenchimento da 
MP); aprovação preliminar pelo superior do solicitante; Avaliação 
do funcionário por seu responsável imediato; revisão da avaliação 
do funcionário com a participação do Coordenador do Serviço; 
Análise pela comissão de Recursos Humanos; aprovação da 
Diretoria e efetivação da promoção. 
 

4.3. Procedimentos para solicitação de uma transferência 
Solicitação da Transferência (início do processo, 
encaminhamento do MP); aprovação preliminar pelo superior do 
solicitante; aprovação pelo atual Coordenador da área em que o 
funcionário trabalha; avaliação pela Comissão de Recursos 
Humanos; decisão da Diretoria e efetivação da transferência. 
 

4.4. Procedimentos para solicitação de criação de uma vaga ou 
posto de trabalho 
Conceito de vaga com descritivo de função; solicitação de criação 
da vaga (início do processo); aprovação preliminar pelo superior 
do solicitante; análise pela Comissão de Recursos Humanos e 
aprovação pela Diretoria. 
 

4.5. Prazo para solicitação de promoção e transferência 
As solicitações de promoção e transferências (MP) devem ocorrer 
com 45 dias de antecedência. 
 
 



 

5. Programa de Estagiários 
A contratação de estagiários será realizada conforme critérios de recrutamento 
e definição da bolsa de aprendizagem. 
 
6. Regulamento de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes 
Para cumprimento da legislação em vigor a entidade realiza a contratação de 
empresa especializada para assessorar as ações de Segurança do 
Trabalhador e Prevenção de Acidentes para os itens: Programa de Prevenção 
de Risco Ambiental, Laudo Técnico das Condições de Trabalho, Perfil 
Profissiográfico Previdenciário, Segurança e Saúde em Ambiente, Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional. Todos os colaboradores passam por 
Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio e os Designados da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidente procedem as rotinas previstas na 
legislação. 
 
  



 

Anexo I - Descrição dos Cargos e Salários 
 

A) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas 
Idosas 
 

Cargo: Assistente Social 

Missão da Função: Promover um processo de envelhecimento ativo, 
autônomo e com qualidade de vida dos beneficiários, visando o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. 
Descritivo de função: -Fazer acolhimento individual ou em grupo aos idosos 
do município interessados no serviço em conjunto com a Psicóloga; 
-Agendar atendimento social inicial e/ou encaminhamento a serviços da Rede; 
-Avaliar individualmente cada usuário, para inserção ao serviço; 
-Preencher o cadastro unificado com dados pessoais e sociodemográficos do 
usuário, fazer orientações, abrir prontuário físico e digital, fazer atualização dos 
dados conforme demanda, além de registrar os atendimentos e intervenções 
sociais realizadas; 
-Aplicar e reaplicar avaliadores sociais, como Mapa mínimo de relações, e 
avaliar socialmente o usuário, fazer acompanhamento das demandas sociais 
relatadas e identificadas inicialmente e no decorrer do processo; 
-Promover encaminhamentos do usuário à rede socioassistencial e intersetorial 
e apontar à equipe multiprofissional do serviço as necessidades para realização 
de visita domiciliar; 
-Inserir o usuário na relação de idosos atendidos digital, acompanhar 
confecção do seu crachá; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Fazer acompanhamento dos usuários na apresentação do espaço físico da 
instituição e dos colaboradores e em conjunto com a equipe acompanhar os 
mesmos em atividades externas; 
-Realizar acompanhamento da assiduidade do idoso em atendimento individual 
ou telefone;  
-Atender, orientar e fazer acompanhamento das demandas sociais trazidas 
pelo usuário ou identificadas pela equipe multiprofissional, por meio de 
atendimento individual;  
-Desenvolver e realizar roda de conversa mensal em grupo aos idosos com 
temas e informações relacionados à área social e de direitos e em conjunto 
com a equipe com roda de conversa bimestral para fortalecimento da função 
protetiva da família;  
-Acompanhar os idosos em outros serviços, instituições ou órgãos públicos;  
-Realizar visitas domiciliares; 
-Realizar atendimento individual a familiares e promover junto à equipe reunião 
com familiares;  
-Promover palestras e encontros intergeracionais com a comunidade aos 
usuários, aos colaboradores e aos parceiros; 
-Atender a demanda social da comunidade em horário de trabalho, conforme a 
demanda, e realizar orientações e encaminhamentos necessários à rede 
socioassistencial e intersetorial; 
-Alimentar quadro de avisos com informações sociais e de direitos; 



 

-Orientar e coordenar os trabalhos dos estagiários da área de Serviço Social; 
-Planejar, organizar e incentivar a participação dos usuários e familiares em 
eventos; 
-Acompanhar a elaboração e atualização do perfil dos usuários do serviço; 
-Acompanhar o preenchimento do controle das ligações de telefone; 
-Fazer registros no livro da equipe, de atividades e livro de ocorrência, e quadro 
de avisos; 
-Preencher do protocolo de quedas, quando necessário; 
-Participar ativamente das reuniões semanais e extras semanais da equipe 
multidisciplinar e institucional quando houver; 
-Elaborar relatórios e relatórios sociais conforme demanda; 
-Elaborar indicadores da assistência social em conjunto com a psicóloga; 
-Elaborar anualmente o projeto de atendimento da assistente social do PAI – 
Programa de Atendimento ao Idoso do Serviço; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo em Serviço Social 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Missão da Função: Promover um processo de envelhecimento ativo, 
autônomo e com qualidade de vida dos beneficiários, visando o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. 
Descritivo de função: - Requisitar os materiais de alimentação, limpeza, 
higiene pessoal, escritório, enxoval, bens permanentes de acordo com as 
solicitações de compras; 
- Receber, conferir, armazenar e controlar os materiais requisitados; 
-Registrar a entrada de documentos no sistema, mantendo-o atualizado; 
- Justificar notas fiscais e colher assinaturas dos responsáveis; 
- Controlar as entradas e saídas de todos os materiais da unidade, registrando 
as movimentações para controle de inventário do estoque físico e contábil; 
- Disponibilizar materiais para limpeza e cozinha, semanalmente;  
- Realizar inventário anual do estoque físico;  
- Emitir relatórios gerenciais, mapas administrativos, protocolos, 
correspondência diversas; 
- Manter atualizados os quadros de avisos; 
- Organizar o espaço interno para realização de treinamentos, reuniões, 
providenciando equipamentos e materiais necessários (listas de presença, 
atas, atas anteriores, apostilas); 
- Atender e transferir ligações telefônicas; 
- Atualizar agenda de atendimento dos profissionais da equipe; 
- Prestar auxílio e suporte administrativo a equipe multidisciplinar; 
- Receber e enviar malotes; 
- Auxiliar no atendimento dos usuários do serviço e seus familiares dentro e 
fora a instituição;  
-Realizar preenchimento da solicitação de atendimento aos idosos interessados 
ou encaminhados pela rede socioassistencial ao serviço; 
- Elaborar e atualizar lista de presença mensal de cada atividade e 
cronograma; 



 

- Auxiliar nos serviços de organização, arquivo e instrumentos de controle 
administrativo; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino médio completo. 

 

Cargo: Aprendiz Auxiliar Administrativo  

Missão da Função: Zelar pelo cumprimento da missão institucional, 
promovendo o pleno funcionamento da unidade de serviço, prestando apoio 
administrativo às atividades da Coordenação. 
Descritivo de função: - Efetuar atendimento telefônico e anotação de recados; 
- Controlar todas as ligações para celulares e interurbanos; 
- Confirmar via telefone presença das pessoas agendadas  
- Elaborar cartões de datas comemorativas e de eventos 
- Organizar e zelar pela organização das salas de atendimentos e atividades e 
Recepção; 
- Receber, selecionar e organizar os livros da biblioteca, classificar de acordo 
com o assunto e zelar pela preservação dos mesmos; 
- Elaborar lista de presença para idosos em passeios, palestras e para controle 
de entrega de lembranças em datas comemorativas; 
- Colher assinaturas de idosos em listas de presença em eventos; 
- Elaborar declaração de comparecimento aos idosos; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária. 
- Oferecer informações aos idosos, sempre que necessário; 
- Controlar envio e recebimento de malotes, correspondências e protocolos; 
- Receber e registrar doações entregues na unidade; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino médio completo. 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

Missão da Função: Manter a unidade em condições ideais de higiene e 
limpeza, de acordo com o manual de boas práticas para promover a qualidade 
do atendimento ao usuário e o desenvolvimento dos trabalhos dos 
colaboradores. 
Descritivo de função: - Executar a limpeza das instalações da unidade, 
utilizando materiais e instrumentos adequados, para a higienização e 
conservação dos ambientes; 
- Controlar consumo dos materiais de limpeza e produtos descartáveis, 
emitindo RM; 
- Auxiliar na limpeza da cozinha, na ausência de profissionais da área; 
- Efetuar limpeza de acordo com cronograma de Limpeza, e efetuar registro no 
controle diário; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos de limpeza, e manter 
organizado o depósito de materiais de limpeza. 
Formação/Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo. 

 



 

Cargo: Coordenador 

Missão da Função: Promover com transparência o cumprimento da execução 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, 
gestão de recursos humanos, atividades técnicas e administrativas garantindo 
o pleno funcionamento do serviço. 
Descritivo de função: Acompanhar a elaboração do cardápio do lanche 
semanal e de eventos junto a nutricionista e cozinheira; 
-Controlar e autorizar as requisições de compra de todos os materiais de 
escritório, pedagógicos, produtos alimentícios e limpeza; 
-Analisar, validar e autorizar mapa de preços e ordem de compras dos 
materiais, produtos e serviços; 
-Controlar e autorizar compras realizadas pelo serviço, via fundo fixo de caixa; 
-Supervisionar atividades administrativas de apoio (gestão de estoque, 
controles administrativos); 
-Coordenar e acompanhar as atividades da equipe multidisciplinar, garantindo 
o cumprimento do previsto no PAI; 
-Promover reunião multidisciplinar semanalmente, comunicando, discutindo e 
definindo diretrizes, novos procedimentos e cronograma de atividades; 
- Promover reunião anual de atualização do PAI, orientando a equipe para a 
elaboração de seus projetos e cumprimento do cronograma; 
- Supervisionar a elaboração de calendário de eventos sociais e passeios dos 
usuários, mediante cronograma de atividades da equipe multidisciplinar; 
- Organizar e distribuir as tarefas e profissionais responsáveis para os eventos 
e passeios (acompanhar, quando possível); 
- Acompanhar os relatórios das atividades, e outros que forem solicitados; 
- Coordenar visitas de fornecedores, parceiros, voluntários e demais 
interessados em desenvolver trabalhos no serviço; 
- Organizar e distribuir tarefas pertinentes ao serviço para equipe técnica, 
administrativa, de limpeza, cozinha e portaria, acompanhando suas atividades; 
- Dar suporte a equipe técnica no acompanhamento do idoso usuário no que 
for necessário, auxiliando no encaminhamento para Rede; 
- Participar de reuniões de Conselho Municipal como representante da 
instituição; 
- Promover campanhas e palestras de apoio institucional; 
- Validar relatórios gerenciais, mapas administrativos, protocolos e 
correspondências em geral; 
- Divulgar e incentivar a equipe na participação de congressos, seminários, 
palestras, etc.; 
- Acompanhar junto ao Departamento de Recursos Humanos todas as 
demandas pertinentes ao acompanhamento dos colaboradores referente a 
frequência, licenças médicas, avaliações de desempenho, problemas de 
conduta e comportamento. 
- Acompanhamento junto a Coordenação Geral no processo de voluntariado; 
- Acompanhamento e apoio na organização de eventos internos e externos; 
- Atendimento e orientações aos usuários e seus familiares; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo na área de Humanas 



 

 

Cargo: Cozinheiro 

Missão da Função: Preparar lanches, alimentos e bebidas visando o bem 
estar e a saúde dos usuários, de acordo com as orientações e cardápio 
elaborado pela Nutricionista.  
Descritivo de função: - Preparar os lanches e servi-los, de acordo com o 
cardápio semanal elaborado pela Nutricionista; 
- Preparar lanches para eventos de acordo com o cardápio mensal; 
- Auxiliar na distribuição dos lanches durante eventos; 
- Participar da elaboração do cardápio, com sugestões; 
- Auxiliar na elaboração da RCMS de alimentação e de sacolão 
(hortifrutigranjeiros), selecionando e conferindo a qualidade dos produtos no 
momento da entrega; 
- Requisitar a compra do gás e acompanhar o seu consumo; 
- Elaborar a RM e acompanhar retirada dos alimentos do estoque para 
confecção do cardápio; 
- Lavagem e higienização dos utensílios e louças e armazenamento nos 
armários; 
- Zelar pela guarda e conservação de equipamentos e utensílios de seu local 
de trabalho. 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino Fundamental completo. 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

Missão da Função: Promover saúde e bem estar dos idosos, realizando 
atendimento individual e/ou em grupo, executando tarefas pertinentes a 
fisioterapia que contribuam com o fortalecimento dos vinculos familiares e 
cidadania. 
Descritivo de função: - Realizar atendimento em grupo de idosos que 
apresentem comprometimento do equilíbrio, das reações de proteção, 
coordenação motora, sensório-motor, cinético-funcional, complicações 
neuromotoras e alterações posturais;  
- Realizar anamnese, interpretar exames, realizar orientações e conduta 
fisioterapêutica; 
- Avaliar, estimular e reabilitar as funções dos sistemas vestibular, sensorial e 
motor; 
- Traçar plano e preparar o ambiente terapêutico, prescrever e adaptar 
atividades; 
- Reorientar conduta terapêutica; 
- Estimular adesão e continuidade do atendimento; 
- Ensinar técnicas de autonomia e independência funcional em atividades de 
vida diária (AVD) e independência em atividades de vida instrumental (AVI); 
- Prescrever dispositivos auxiliares e acompanhar a adaptação do idoso; 
- Identificar situações de risco e minimizá-las; 
- Orientar os idosos e seus familiares a respeito de seu quadro global, 
esclarecer dúvidas, indicar tratamentos e realizar encaminhamentos a outras 
instituições, quando necessário; 
- Realizar atividades conjuntas à equipe multidisciplinar, tais como: visitas 
domiciliares, reuniões de equipe, atividades socioeducativas; 



 

- Participar de projetos, eventos, cursos, programas de ensino, treinamento; 
- Colaborar para a elaboração anual do PAI; 
- Zelar pela conservação dos equipamentos utilizados, solicitando manutenção 
e reposição; 
- Elaborar pareceres técnicos e registrar dados nos prontuários; 
- Realizar protocolos de avaliação, relatórios mensais e indicadores. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado. 
Formação/Escolaridade: Superior completo em Fisioterapia 

 

Cargo: Psicólogo 

Missão da Função: Promover a transparência e eficiência na execução do 
processo psicológico.  
- Realizar avaliação e diagnóstico psicológico, através de entrevistas, 
observação e anamnese; 
- Oferecer ao usuário orientação, atendimento psicológico individual e grupal, 
atuando na prevenção e tratamento de problemas psíquicos e demandas 
emocionais que acarretam prejuízo na qualidade de vida; 
- Orientar, psicossocialmente, o idoso para suas limitações físicas, sociais e 
acolher queixas de conflitos familiares, atuando como facilitador para fortalecer 
vínculos familiares;  
- Proporcionar suporte emocional para beneficiários e seus familiares, 
auxiliando-os na elaboração de experiência de doenças orgânicas, crises e 
perdas; 
- Participar das decisões junto à equipe multidisciplinar para 
atendimento/acompanhamento, mais adequado para os usuários; 
- Participar do planejamento das atividades culturais e de lazer; 
- Atuar junto à equipe buscando identificar e compreender os fatores 
emocionais que intervém na qualidade de vida do usuário e seus familiares; 
- Participar e acompanhar na elaboração de ações visando a saúde e o bem 
estar do idoso; 
- Proporcionar suporte emocional para a equipe em situações que demandam 
um olhar técnico; 
- Elaborar o plano de atendimento ao idoso (PAI) na área da psicologia; 
- Participar junto à equipe multiprofissional, realizando atividades conjuntas.  
- Elaborar pareceres técnicos em conjunto com a equipe; 
- Registrar procedimentos e evoluções dos usuários em prontuário; 
- Zelar pela guarda e conservação de equipamentos utilizados e solicitar 
manutenção e reposição dos mesmos; 
- Realizar protocolos de avaliação, relatórios mensais e de indicadores. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado. 
Formação/Escolaridade: Superior completo em Psicologia 

 

Cargo: Instrutor de Alfabetização 

Missão da Função: -Promover o desenvolvimento intelectual do idoso, 
considerando diferentes culturas e formas de aprender indivual; estimular a 
formação integral - intelectual e emocional - para a aquisição do código da 
leitura e escrita com compreensão. 
Descritivo de função: - Planejar e implantar ações pedagógicas que propiciem 



 

ao idoso o desenvolvimento das habilidades de ler e escrever com 
compreensão;  
- Orientar os idosos na compreensão e valorização da linguagem como espaço 
de interação social, produção e circulação de conhecimento, bem como de 
estruturação e resgate da identidade pessoal e coletiva;  
- Realizar avaliações diagnósticas iniciais, sondagens durante o processo 
(bimestrais), como norteadores para a elaboração do planejamento e 
direcionamento das aulas individualmente; 
- Avaliar e estimular a oralidade, o convívio coletivo e as relações 
interpessoais; 
- Traçar planos e preparar o ambiente onde são realizadas as atividades 
pedagógicas e adaptar materiais, quando necessário; 
- Estimular adesão e frequência nas aulas; 
- Identificar situações-problemas e, através do dialogo, proporcionar momento 
de discussão e reflexão (temas transversais, atualidades, mídia, etc); 
- Realizar atividades conjuntas à equipe; 
- Participar de projetos, eventos, cursos, programas de ensino, treinamentos; 
- Elaborar anualmente o PAI-Eterno Aprendiz; 
- Zelar pela conservação dos equipamentos utilizados, solicitando manutenção 
e reposição; 
- Realizar avaliação, relatórios mensais, trimestrais, anuais e indicadores. 
Formação/Escolaridade: Ensino Superior Completo em Pedagogia. 

 

Cargo: Instrutor de Artesanato 

Missão da Função: Promover o desenvolvimento artístico do usuário, 
considerando diferentes culturas e formas de aprender indivualmente e 
estimular novas técnicas artesanais para melhoria da qualidade de vida do 
idoso.  
Descritivo de função: - Planejar e desenvolver atividades de ensino e 
aprendizagem com técnicas específicas da área de artesanato; 
- Avaliar o processo de ensino/aprendizagem;  
- Despertar a criatividade para o mundo das artes;  
- Promover a convivência e integração do grupo;  
- Apresentar novidades e técnicas diferenciadas;  
- Quebrar paradigmas e fortalecer vínculos;  
- Valorizar a autoestima dos usuários;  
- Possibilitar que os usuários se expressem com mais autenticidade e 
autonomia. 
Formação/Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

 

Cargo: Recepcionista 

Missão da função: 
Recepcionar de forma acolhedora promovendo o bem estar e a defesa dos 
direitos dos idosos, familiares, público externo e interno prestando um bom 
atendimento em geral. 
Descritivo de função: - Recepcionar idosos, famílias, visitantes de modo 
geral, fornecendo informações e atendimento;  
- Efetuar atendimento telefônico, distribuição de ligações para os ramais e 



 

anotação de recados; 
- Passar fax ou digitalizar documentos conforme solicitação dos setores; 
- Controlar todas as ligações para celulares e interurbanos; 
- Efetuar agendamento para idosos, entregando cartão de atendimento; 
- Confirmar via telefone presença das pessoas agendadas nos respectivos 
atendimentos;  
- Pesquisar preços para compra de selos para correspondências e follow-up 
para retirada dos mesmos;  
- Elaborar cartões de datas comemorativas e de eventos, bem como 
aniversariantes encaminhando-os; 
- Emitir mensalmente a lista de aniversariantes dos idosos do Projeto Equilíbrio 
e Residência, afixando no quadro de aviso da Sede e enviando à Residencia;  
- Receber doações e registrar em planilha apropriada; 
- Organizar as salas de atendimentos e atividades; 
- Receber, selecionar e organizar livros do armário da biblioteca; 
- Controlar envio e recebimento de malotes, correspondências e protocolos; 
- Elaborar lista de presença para idosos; 
- Elaborar crachás de identificação dos idosos e manter dados dos idosos 
atualizados; 
- Elaborar declaração de comparecimento e declaração de entrega de doações 
aos idosos; 
- Providenciar recibos de venda de itens do brechó e recicláveis; 
- Acompanhar trâmite de empréstimos de araras, cabides e separadores de fila, 
inclusive fazendo protocolo de retirada e devolução; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária. 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino Médio completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B) Serviço de Cuidados no Domicílio para Pessoas Idosas 
 

Cargo: Assistente Social 

Missão da Função: Promover o bem estar e a defesa dos direitos e cidadania 
do idoso, acolhendo, orientando e encaminhando idosos aos serviços da rede 
de apoio. 
- Realizar atendimentos de Serviço Social em domicílios de idosos ( triagem/ 
avaliação  social/visitas monitoramento e acompanhamento) 
- Atender a família do idoso; 
- Planejar oficinas de cidadania e eventos e/ou reuniões com familiares e a 
comunidade; 
- Acolher, orientar e encaminhar idosos a grupos de convívio e atividades dos 
serviços da Entidade; 
- Realizar palestras e rodas de conversa com intenções educativas e 
psicossociais; 
- Organizar atividade socioeducativas, de lazer e culturais;  
- Contribuir para o acesso do idoso aos Conselhos de Direitos, Fóruns, 
Conferências, etc.; 
- Participar de reuniões multidisciplinares e de acompanhamento das 
cuidadoras 
- Elaborar relatórios semanais, mensais, de acompanhamento e indicadores; 
- Registrar procedimentos e evoluções dos idosos na pasta do idoso, 
mantendo-a sempre atualizada e     organizada de acordo com as ações 
realizadas; 
- Mediação e intercâmbio com a rede socioassistencial, e outros recursos 
municipais, para encaminhamentos dos     idosos/familiares conforme 
necessidades detectada, 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior Completo em Serviço Social 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Missão da Função: Contribuir para o desenvolvimento institucional, prestando 
assistência administrativa na área de coordenação do Programa Vincular. 
Descritivo de função: - Prestar auxílio e suporte administrativo a coordenação 
e equipe; 
- Elaborar Planilhas e fazer digitações de documentos solicitados; 
- Emitir e providenciar a expedição de cartas e documento;  
- Auxiliar nos serviços de organização, arquivo e instrumentos de controle 
administrativo; 
- Receber produtos em conformidade com a Ordem de Compra; 
- Justificar notas fiscais e colher assinaturas dos responsáveis;  
- Controlar as entradas e saídas de todos os materiais da unidade, registrando 
as movimentações para controle de inventário do estoque físico da unidade; 
- Acompanhar e direcionar o recebimento de e-mails na área da coordenação; 
- Manter atualizados os quadros de avisos;  
-Organizar o espaço interno para realização de treinamentos, reuniões, 
providenciando equipamentos e materiais necessários (listas de presença, 



 

atas, atas anteriores, apostilas); 
- Executar eventualmente serviços externos para a área de coordenação; 
- Apoio no planejamento e execução dos eventos, relacionados ao serviço; 
- Realizar pedido e controle de uniformes e/ou materiais solicitados pela 
supervisão; 
- Receber e conferir materiais e suprimentos e suas notas fiscais; 
- Executar outras tarefas conforme necessidade ou a critério da supervisão; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável superior em Comunicação, Marketing, 
Administração 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo Aprendiz 

Missão da Função: Ser apoio aos setores administrativos de forma ativa, 
mantendo o ambiente favorável, receptivo e atentar-se a missão institucional. 
Descritivo de função: - Auxiliar na recepção aos idosos, famílias, visitantes de 
modo geral, fornecendo informações e atendimento;  
- Efetuar atendimento telefônico e anotação de recados; 
- Apoiar setores em seu fechamento mensal conforme orientação, tirar xeros, 
organizar documentos e arquivos; 
- Auxiliar no recebimento de mercadorias conforme ordem de compras; 
- Auxiliar na manutenção de estoque de consumíveis organizado; 
- Inserir informações no sistema; 
- Passar e-mails ou digitalizar documentos conforme solicitação dos setores; 
- Auxiliar na elaboração de cartões de datas comemorativas e de eventos, bem 
como aniversariantes e encaminhando-os; 
- Auxiliar na organização das salas de atendimentos para atividades diversas; 
- Controlar o envio e recebimento de malotes, correspondências e protocolos; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária; 
- Quanto solicitado deverá receber e responder emails sob supervisão; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Ensino médio em curso 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo Serviços Diversos  

Descritivo de função: 
-Apoiar setores em seu fechamento mensal, tirar xerox, organizar documentos 
e arquivos; 
-Apoio no planejamento e execução dos eventos, relacionados ao serviço; 
-Auxiliar o coordenador em atividades de administração de documentos; 
-Controlar e organizar documentações; 
-Controlar envio e recebimento de malotes, correspondências e protocolos; 
-Efetuar atendimento telefônico, distribuição de ligações para os ramais e 
anotação de recados; 
-Efetuar pedidos de compras para o desenvolvimento; 



 

-Elaborar Planilhas e fazer digitações de documentos solicitados; 
-Emitir e providenciar a expedição de cartas e documento;  
-Executar eventualmente serviços externos para a área de coordenação; 
-Executar outras tarefas conforme necessidade ou a critério da supervisão; 
-Organizar as salas de atendimentos para atividades diversas; 
-Receber e conferir materiais e suprimentos e suas notas fiscais; 
-Recepcionar idosos, famílias, visitantes, fornecendo informações e 
atendimento;  
-Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino médio completo. 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

Missão da Função: Promover o bem estar dos idosos e funcionários por meio 
da manutenção de higiene e limpeza, de acordo com o regimento interno. 
Descritivo de função: - Executar a limpeza das instalações da Unidade, 
utilizando materiais e instrumentos adequados, para a  higienização e 
conservação dos ambientes, conforme cronograma de atividades, tanto das 
áreas internas quanto externas; 
- Controlar o consumo dos materiais de limpeza e produtos descartáveis, 
emitindo RM; 
- Executar outras tarefas conforme necessidade ou a critério de seu superior; 
- Suporte na organização dos ambientes para eventos internos; 
- Preparação do café, leite, chá e sucos e outras pequenas ações na cozinha; 
- Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e local de 
trabalho, assim como equipamentos que utiliza para realização de suas 
atribuições;  
 - Reportando ao seu coordenador qualquer ocorrência em sua área de 
responsabilidade. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo. 

 

Cargo: Coordenador 

Missão da Função: Zelar pelo cumprimento da missão da Instituição por meio 
da execução do Serviço de Cuidados em Domicilio para Pessoas Idosas; 
Gestão de recursos humanos e atividades técnicas e administrativas 
garantindo pleno funcionamento da Unidade. 
Descritivo de função: - Promover o cumprimento de legislação vigente, 
realizando o acompanhamento de fiscalizações e auditorias;  
- Realizar a Gestão dos Recursos Humanos da Unidade, conforme previsto no 
PAI; 
- Organizar e ministrar treinamentos em geral para as equipes de apoio; 
- Realizar avaliação de desempenho de toda a equipe e respectiva revisão e 
atualização dos descritivos de funções da Unidade;  
- Validar relatórios, mapas administrativos, protocolos, correspondências; 



 

- Elaborar e supervisionar escalas de atendimento da equipe multidisciplinar e 
administrativa; 
- Atendimento e orientações aos residentes e familiares. 
- Controlar e autorizar requisições de compra de todos os materiais para a 
Unidade; 
- Validar e autorizar mediante análise do mapa de preços a escolha do melhor 
fornecedor; 
- Conferir as justificativas de Notas Fiscais, observando correto preenchimento, 
data de emissão e data de vencimento dos boletos para posterior 
encaminhamento ao financeiro; 
- Controlar e liberar pequenas compras realizadas pela Unidade via fundo fixo 
de caixa; 
- Supervisionar as atividades administrativas (Gestão de estoque, controles 
administrativos); 
- Coordenar e acompanhar as atividades da equipe multidisciplinar;  
- Promover reunião multidisciplinar semanalmente na Unidade; 
- Promover reunião anual de atualização do PAI, orientando a equipe para a 
elaboração de seus projetos e cumprimento do cronograma;  
-Promover reuniões mensais com os cuidadores formais para monitoramento 
dos resultados e recebimento de documentos e materiais, controle de presença 
e de atividades; 
- Realizar relatório mensal, trimestral, semestral e anual de atividades; 
- Solicitar e auxiliar na demissão e contratação de funcionários; 
- Realizar entrevistas de contratação; 
- Divulgar e incentivar a equipe na participação de congressos, simpósios, 
seminários ou palestras científicas e/ou cursos de especialização; 
- Representar a entidade em atividades externas; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo. Bacharel. 

 

Cargo: Cuidador 

Missão da Função: Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e 
sociais dos idosos, por meio do cuidado quanto à adaptação, integração e 
socialização dos mesmos. 
Descritivo de função: - Fazer atendimento/acompanhamento do idoso em seu 
domicilio; 
Realizar auxílio nas atividades básicas de vida diária;  
- Cumprir o “Plano de cuidados” elaborado pela equipe técnica;  
-Realizar auxílio nas atividades básicas de vida diária;  
- Manter a equipe multidisciplinar informada sobre qualquer dificuldade, 
problemas e/ou intercorrências ocorrida, no domicilio do idoso;  
- Informar-se sobre o idoso, conhecer suas preferências, quais suas 
capacidades/potencialidades e possíveis limitações; 
- Cuidar da aparência e higiene pessoal do idoso atendido; 
- Observar os horários das atividades diárias idoso, motivar e incentivar a 
participação em atividades externas; 
- Manter o ambiente de trabalho de forma asseada e organizada, de maneira a 



 

promover o bem-estar e conforto do idoso; 
- Promover momentos de integração do idoso com a família e amigos; 
- Acompanhar o idoso em saídas para atividades espiritual e religiosa, 
consultas, exames ou compras;  
- Registrar as atividades realizadas em check list pré-determinado; 
- Anotar horário de entrada e saída no impresso pré-determinado; 
- Participar das reuniões mensais de cuidadores; 
- Entregar a documentação mensal a supervisora; 
- Zelar pela guarda e conservação de materiais e equipamentos utilizados em 
sua rotina diária; 
- Manter a pasta do idoso atualizada e limpa; 
- Responder pela guarda e utilização dos EPIs; 
- Manter abastecida e limpa a caixa de materiais. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável ensino médio completo. 

 

Cargo: Enfermeiro 

Missão da Função: Promover saúde e bem-estar dos idosos atendidos em 
domicilio pelo Projeto Serviço de Cuidados em Domiciliar para Pessoas Idosas, 
e executar tarefas pertinentes e exclusivas a Enfermeira (o). 
Descritivo de função: - Realizar visitas domiciliares junto à equipe 
multidisciplinar do serviço para avaliação, triagem, definindo o perfil do idoso a 
ser atendido;  
- Orientar familiares e cuidadores quanto a cuidados e procedimentos de 
enfermagem com o idoso, em seu domicilio; 
- Realizar consulta de enfermagem para definição das ações e ou intervenção 
da equipe; 
- Realizar o controle e distribuição de materiais de higiene e/ou de outros 
procedimentos necessários para o cuidado do idoso; 
- Registrar e informar a equipe de ocorrências importantes, pertinentes a cada 
profissional; 
- Participar de reuniões multidisciplinares; 
- Elaborar relatórios semanais, mensais, de acompanhamento e indicadores. 
- Registrar procedimentos e evoluções na pasta do idoso, mantendo-a sempre 
atualizada e organizada de acordo com as ações realizadas; 
- Participar da equipe multidisciplinar, realizando atividades conjuntas, tais 
como: reuniões administrativas, discussões de casos e etc; 
- Participar das decisões com relação à conduta da equipe multidisciplinar para 
o tratamento mais adequado para os idosos; 
- Realizar protocolos de avaliação e indicadores. 
- Mediação e intercâmbio com a rede de saúde, e outros recursos municipais, 
para encaminhamentos dos idosos/familiares conforme necessidades 
detectada. 
-Verificação dos Sinais Vitais. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo em Enfermagem. 



 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

Descritivo de função: - Realizar visitas domiciliares junto à equipe 
multidisciplinar para avaliação do idoso a ser atendido; 
- Analisar os aspectos sensoriomotores, perceptocognitivos e socioculturais no 
atendimento domiciliar aos idosos; 
- Realizar anamnese, interpretar exames complementares, estabelecer 
prognóstico, definir freqüência e tempo de intervenção; 
- Avaliar e estimular funções cardio-pulmonares, neuro-sensório-cognitivo-
motoras, funções cinético- funcionais, locomotoras, condições dolorosas e 
sensibilidade; 
- Traçar plano e preparar o ambiente terapêutico, indicar e reorientar conduta 
terapêutica, prescrever e adaptar atividades; 
- Estimular adesão e continuidade do atendimento; 
- Orientar os idosos e seus familiares a respeito de seu quadro clínico global, 
esclarecer dúvidas, indicar tratamento multidisciplinar; 
- Orientar procedimento de higienização brônquica através de manobras e 
técnicas realizadas manualmente e/ou com auxílio de recursos terapêuticos; 
- Estimular a tosse e orientar procedimentos de aspiração de vias aéreas 
analisando o aspecto e a coloração da secreção; 
- Orientar a equipe quanto às técnicas de autonomia e independência funcional 
em Atividades de Vida Diária (AVD) e em Atividades de Vida Instrumental 
(AVI); 
- Prescrever órteses e adaptações e acompanhar a evolução terapêutica; 
- Identificar situações de risco e minimizá-las; 
- Participar da equipe multidisciplinar, realizando atividades conjuntas, tais 
como: reuniões administrativas, discussões de casos, etc;  
- Elaborar relatórios de acompanhamento, de indicadores, pareceres técnicos;  
- Registrar procedimentos e evoluções na pasta do idoso, mantendo-a sempre 
atualizada e organizada de acordo com as ações realizadas; 
- Realizar a solicitação de compras de materiais e equipamentos específicos de 
sua área; 
- Participar das decisões com relação à conduta da equipe multidisciplinar para 
o tratamento mais adequado para os idosos; 
- Mediação e intercâmbio com a rede de saúde, e outros recursos municipais, 
para encaminhamentos dos idosos/familiares conforme necessidades 
detectada; 
- Realizar protocolos de avaliação, relatórios mensais e indicadores. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior Completo em Fisioterapia. 

 

Cargo: Gerontólogo 

Descritivo de função: - Realizar visitas domiciliares junto a equipe 
multidisciplinar do Serviço de Cuidados em Domicílio para Pessoas Idosas 
(Proteção Social Básica) para avaliação, triagem, definindo o perfil do idoso a 
ser atendido; 
- Registrar e informar a equipe de ocorrências importantes, pertinentes a cada 



 

profissional; 
- Orientar familiares e cuidadoras a respeito de quadro global do idoso e 
esclarecer dúvidas; 
- Participar de reuniões multidisciplinares; 
- Elaborar relatórios semanais, mensais, de acompanhamento e indicadores. 
- Registrar procedimentos e evoluções na pasta do idoso, mantendo-a sempre 
atualizada e organizada de acordo com as ações realizadas; 
- Participar da equipe multidisciplinar, realizando atividades conjuntas, tais 
como: reuniões administrativas, discussões de casos, etc; 
- Participar das decisões com relação à conduta da equipe multidisciplinar para 
o tratamento mais adequado para os idosos; 
- Mediação e intercâmbio com a rede socioassistencial, e outros recursos 
municipais, para encaminhamentos dos idosos/familiares; 
- Realizar avaliação e diagnóstico psicológico, através de entrevistas, 
observação e anamnese; 
- Oferecer ao idoso e a família: orientação, atendimento psicológico individual, 
atuando na prevenção e tratamento de problemas psíquicos; 
- Proporcionar suporte emocional para os idosos e seus familiares, auxiliando-
os na elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas; 
- Participar dos planejamentos das atividades culturais, terapêuticas e de lazer; 
- Atuar junto à equipe multidisciplinar buscando identificar e compreender os 
fatores emocionais que intervém na saúde geral do idoso atendido em 
domicilio; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
- Elaborar de propostas educativas e de treinamento em saúde mental; 
- Proporcionar suporte emocional para a equipe em situações extremas; 
- Observar e propor mudanças em situações que envolvam humanização do 
atendimento domiciliar; 
- Elaborar pareceres técnicos e laudos; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 

 

Cargo: Psicólogo 

Missão da Função: Promover melhor qualidade de vida e saúde psíquica aos 
idosos atendidos em domicílio pelo Serviço de Cuidados em Domicílio para 
Pessoas Idosas (Proteção Social Básica), utilizando a abordagem Cognitiva 
Comportamental. Atuar na saúde mental, e na compreensão dos processos 
intra e interpessoais, buscando intervir com técnicas psicológicas. 
Descritivo de função: - Realizar visitas domiciliares junto à equipe 
multidisciplinar do serviço para avaliação, triagem, definindo o perfil do idoso a 
ser atendido; 
- Registrar e informar a equipe multidisciplinar de ocorrências importantes, 
pertinentes a cada profissional; 
- Orientar familiares e cuidadoras a respeito de quadro global do idoso; 
- Participar de reuniões multidisciplinares; 
- Elaborar relatórios semanais, mensais, de acompanhamento e indicadores. 
- Registrar procedimentos e evoluções na pasta do idoso, mantendo-a sempre 
atualizada e organizada de acordo com as ações realizadas; 



 

- Participar da equipe multidisciplinar, realizando atividades conjuntas, tais 
como: reuniões administrativas, discussões de casos etc; 
- Participar das decisões com relação à conduta da equipe multidisciplinar para 
o tratamento mais adequado para os idosos; 
- Mediação e intercâmbio com a rede socioassistencial, e outros recursos 
municipais, para encaminhamentos dos idosos/familiares; 
- Realizar avaliação e diagnóstico psicológico, através de entrevistas, 
observação e anamnese; 
- Oferecer ao idoso e a família: orientação, atendimento psicológico individual, 
atuando na prevenção e tratamento de problemas psíquicos; 
- Proporcionar suporte emocional para os idosos e seus familiares, auxiliando-
os na elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas; 
- Participar dos planejamentos das atividades culturais, terapêuticas e de lazer; 
- Atuar junto à equipe multidisciplinar buscando identificar e compreender os 
fatores emocionais que intervém na saúde geral do idoso atendido em 
domicilio; 
- Elaborar propostas educativas e de treinamento em saúde mental; 
- Proporcionar suporte emocional para a equipe em situações extremas; 
- Observar e propor mudanças em situações que envolvam a humanização do 
atendimento domiciliar; 
- Elaborar pareceres técnicos e laudos. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior Completo em Psicologia 

 

Cargo: Supervisor 

Missão da Função: Realizar o monitoramento dos cuidadores nos aspectos 
relacionados às questões administrativas, com o intuito de otimizar o serviço 
oferecido e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do idoso 
atendido. 
Descritivo de função: - Elaborar relatórios mensais, de acompanhamento e 
indicadores; 
- Organizar agenda de férias das cuidadoras; 
- Organizar e articular benefícios das cuidadoras junto a departamento de 
Recursos Humanos; 
- Orientar sobre a utilização de Uniformes e EPI´s; 
- Participar da equipe multidisciplinar, realizando atividades conjuntas, tais 
como: reuniões administrativas, discussões de casos etc; 
- Realizar avaliação e orientação do trabalho administrativo executado pelas 
suas subordinadas, assim como realizar feedbacks para as mesmas; 
- Realizar visitas domiciliares para monitoramento das cuidadoras; 
- Registrar e informar a equipe multidisciplinar de ocorrências importantes, 
pertinentes a cada profissional. 
- Registrar ocorrências diárias das cuidadoras; 
- Registrar procedimentos e evoluções das cuidadoras em seus respectivos 
históricos; 
- Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 



 

Formação/Escolaridade: Superior Completo em Administração de Empresas 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Missão da Função: Promover melhores condições físicas e qualidade de vida 
aos beneficiários, avaliando e estimulando funções neuro-sensório-cognitivo-
motoras. 
Descritivo de função: - Realizar visitas domiciliares junto à equipe 
multidisciplinar do serviço para avaliação a ser atendido; 
- Analisar os aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais 
no atendimento domiciliar aos idosos; 
- Avaliar e estimular as funções neuro-sensório-cognitivo-motoras; 
- Realizar treino cognitivo, com o intuito de manter e minimizar perdas 
cognitivas; 
- Traçar plano e preparar o ambiente terapêutico, indicar e reorientar conduta 
terapêutica, prescrever e adaptar atividades; 
- Estimular adesão e continuidade do atendimento; 
- Orientar os idosos, seus familiares e suas respectivas cuidadoras a respeito 
de seu quadro global, esclarecer dúvidas, indicar tratamento multidisciplinar; 
- Orientar familiar, idoso e cuidadora quanto às técnicas de autonomia e 
independência funcional em Atividades de Vida Diária (AVD) e em Atividades 
de Vida Instrumental (AVI); 
- Identificar situações de risco e minimizá-las; 
- Participar da equipe multidisciplinar, realizando atividades conjuntas, tais 
como: reuniões administrativas, discussões de casos, etc; 
- Registrar e informar a equipe multidisciplinar de ocorrências importantes, 
pertinentes a cada profissional; 
- Elaborar relatórios semanais, mensais, de acompanhamento e de 
indicadores;  
- Registrar procedimentos e evoluções na pasta do idoso, mantendo-a sempre 
atualizada e organizada de acordo com as ações realizadas; 
- Participar das decisões com relação à conduta da equipe multidisciplinar para 
o tratamento mais adequado para os idosos; 
- Mediação e intercâmbio com a rede de socioassistencial e de saúde, e outros 
recursos municipais, para encaminhamentos dos idosos/familiares; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior Completo em Terapia Ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C) Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para 
Pessoas Idosas 
 

Cargo: Assistente Administrativo 

Missão da Função: Promover o pleno funcionamento da unidade, prestando 
apoio administrativo para o desenvolvimento das atividades relacionadas à 
Coordenação. 
Descritivo de função: - Requisitar os materiais de limpeza, higiene pessoal, 
escritório, enxoval, lavanderia e bens permanentes de acordo com as 
solicitações de compras; 
- Receber, conferir e armazenar os materiais requisitados; 
- Entrar com NF’s no sistema para gerar justificativas e colher assinatura dos 
responsáveis; 
- Emitir mensalmente relatório de contrapartida de todos os materiais doados a 
unidade, com atualização de valores e também a prestação de serviços 
voluntários e palestrantes, encaminhando para conhecimento e análise dos 
responsáveis; 
- Atender fornecedores diretos para acompanhamento e treinamentos; 
- Organizar o espaço para realização de treinamentos, reuniões, 
providenciando equipamentos e materiais necessários (listas de presença, 
atas, apostilas, etc.); 
- Preparar escalas de limpeza, lavanderia, cuidadoras, equipe multidisciplinar e 
administrativa; 
- Atender e transferir ligações telefônicas da unidade; 
- Controlar agenda de motoristas, autorizando saídas e remoções médicas; 
- Controlar folha de ponto dos motoristas da unidade; 
- Auxiliar no controle e movimentação do fundo fixo de caixa da residência; 
- Receber e enviar malotes; 
- Controlar e manter atualizado a documentação e projetos da unidade; 
- Atualizar diariamente os livros dos vigias, e fazer impressos de chek list;  
- Organizar o estoque, conferindo todas as datas de vencimentos e controlar a 
entrada e saída de produtos para que não haja desperdício;  
- Manter o armário da administração organizado, arquivos/documentos. 
- Organizar as fotos de todos os eventos ocorridos na organização social. 
- Realizar o cadastro de todos os livros da biblioteca, controlando a retirada e a 
devolução para evitar perdas dos mesmos.  
- Orientar, auxiliar e supervisionar as tarefas da Jovem Aprendiz; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Ensino médio completo. 

 

Cargo: Assistente Administrativo 

Missão da Função: Promover o pleno funcionamento da Unidade, prestando 
apoio aos colaboradores com assuntos relacionados a Rotinas e Cronogramas 
de Trabalho e RH. 
Descritivo de função: - Fazer o Controle de Ponto, realizando apontamentos e 
justificativas; 
- Fazer o recebimento de atestado e encaminha-los ao RH; 



 

- Informar os superiores de cada equipe, assuntos do RH sobre seus 
subordinados; 
- Controlar, distribuir e supervisionar a utilização dos EPI’s; 
- Esclarecer dúvidas dos colaboradores referentes a assuntos trabalhistas; 
- Confeccionar e alterar escalas de trabalho para a equipe de apoio; 
- Controlar as atividades da equipe de apoio; 
- Recolher assinaturas dos colaboradores para documentos do RH; 
- Entregar os holerites para os colaboradores; 
- Atualizar a CTPS dos colaboradores; 
- Manter o cronograma de trabalho da equipe de apoio atualizado; 
- Confeccionar declarações de trabalho para colaboradores sempre que 
solicitado; 
- Distribuir e controlar as chaves dos armários para os colaboradores; 
- Manter o cadastro dos colaboradores atualizado; 
- Solicitar e distribuir uniformes aos colaboradores anualmente; 
- Controlar a planilha de patrimônio com a manutenção. 
- Orientar, auxiliar e supervisionar as tarefas da Jovem Aprendiz Adm que são: 
-Requisitar os materiais de limpeza, higiene pessoal, escritório, enxoval, 
lavanderia e bens permanentes de acordo com as solicitações de compras; 
- Receber, conferir e armazenar os materiais requisitados; 
- Organizar o estoque, conferindo todas as datas de vencimentos e controlar a 
entrada e saída de produtos para que não haja desperdícios dos mesmos; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo 

 

Cargo: Assistente Administrativo 

Missão da Função: Realizar assistência administrativa às atividades da área 
médica e enfermagem. 
Descritivo de função: - Encaminhamento dos pedidos de Medicamentos e 
Materiais de Procedimento - compras, contínuos e alto-custo; 
- Procedimentos administrativos como abertura, fechamento e identificação de 
prontuários; 
- Controle de Estoque de Materiais de Procedimento e Medicamentos; 
- Receber, conferir e armazenar medicamentos e material de procedimento, 
realizando diariamente controle de entrada e saída no mapa de estoque; 
- Dispensação de Medicamentos em dose individual, abastecer o carrinho; 
-Atualizar inventário do estoque de medicamentos e materiais de 
procedimentos. 
-Realizar controle de equipamentos médicos, de enfermagem e de 
procedimentos; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável ensino superior. 

 

Cargo: Assistente Social 

Missão da Função: Promover o bem estar e defesa de direitos e cidadania do 
residente, acompanhando as solicitações dos  residentes e familiares . 



 

Descritivo de função: -Atender as solicitações de vagas para a Residência;  
- Avaliar socialmente os munícipes, promover encaminhamentos e visitas 
domiciliares;  
- Acolher o novo residente;  
-Elaborar documentação, acompanhamento social, suporte aos familiares e ao 
idoso;  
- Elaborar Relatório Social  
-Manter contatos telefônicos com os familiares e responsáveis do residente;  
-Atualizar registros e banco de dados de usuários e solicitantes;  
- Realizar reunião de moradores em conjunto com psicóloga; 
- Realizar reunião de familiares e responsáveis visando o fortalecimento do 
vínculo: família/residente/instituição/comunidade;  
- Acompanhar visitantes e familiares no horário de visitas à Residência nos dias 
de plantão;  
- Acompanhar casos de interdição, benefícios previdenciários e assistenciais;  
- Realizar Atendimento Social individual a residentes e familiares;  
- Controlar os recursos financeiros dos residentes, prestando contas a seus 
familiares;  
- Encaminhar e acompanhar os residentes a outras Instituições;  
- Autorizar saídas externas dos residentes;  
- Planejar eventos externos e internos com a participação de familiares e 
responsáveis;  
- Promover palestras e grupos socioeducativos aos residentes;  
- Realizar atividades de fortalecimento de vínculo;  
- Elaborar relatórios de acompanhamento para o Ministério Público e Órgãos 
competentes; 
- Elaborar anualmente o projeto PAI;  
- Participar de reuniões multidisciplinares; 
- Promover, articular e participar de reuniões com a Rede para discussão de 
casos; 
- Articulação com a Rede; 
- Registrar procedimentos e evoluções dos residentes em prontuário; 
- Elaborar relatórios mensais e indicadores;  
- Atualização no sistema informatizado; 
- Orientar as famílias quantos aos procedimentos legais em casos de óbitos;  
- Realizar procedimentos legais em caso de óbitos quando idoso não possuir 
família; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo em Serviço Social 

 

Cargo: Aprendiz Auxiliar Administrativo 

Missão da Função: Realizar assistência administrativa com acompanhamento 
Descritivo de função: -Requisitar os materiais de limpeza, higiene pessoal, 
escritório, enxoval, lavanderia e bens permanentes de acordo com as 
necessidades da unidade, fazendo RCMS. 
-Organizar o estoque, conferindo todas as datas de vencimentos e controlar a 
entrada e saída de produtos para que não haja desperdícios dos mesmos, 



 

inclusive da nutrição, mantendo Sistema atualizado.  
-Receber, conferir e armazenar materiais requisitados; encaminhar as NF para 
Assist. Adm.; 
-Repor semanalmente materiais nos setores, conforme RM; 
-Atendimento telefônico/ transferência de ligações para respectivos 
departamentos, na ausência da Assistente Administrativo e Assistente 
Administrativo de Pessoal; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado. 
Formação/Escolaridade: Cursando Ensino Médio 

 

Cargo: Aprendiz Auxiliar Administrativo 

Missão da Função: Realizar assistência administrativa com acompanhamento 
Descritivo de função: - Atendimento às solicitações de vagas para a 
Residência, via telefone e internet, através de preenchimento de formulário e 
cadastramento no sistema; 
- Realizar contatos telefônicos com familiares/responsáveis e amigos dos 
idosos residentes, conforme solicitação da psicóloga e assistente social; 
- Digitar recibos e notas fiscais que comprovam gastos dos idosos; 
- Auxiliar no planejamento de eventos, passeios e visitas externas; 
- Realizar contatos telefônicos com a Rede de serviço socioassistenciais;  
- Atualização no sistema informatizado;  
- Arquivamento de prontuários; 
-Registrar informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos protocolos e procedimentos internos (PI) 
estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Cursando Ensino Médio 

 

Cargo: Auxiliar de Manutenção 

Missão da Função: Executar atividades de pequenos reparos e manutenção 
predial. Responsável pela manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
e utensílios. Conservar o Patrimônio das Unidades. Descritivo de função: - 
Realizar pequenos reparos nas instalações prediais e equipamentos; 
- Comunicar à Coordenação necessidade de reparos e consertos  
- Acompanhar a execução e garantir a qualidade dos serviços de manutenção 
predial e reparos de equipamentos e utensílios, prestados por terceiros, 
conforme orçamento e contrato; 
- Instalar equipamentos e cuidar da manutenção preventiva e corretiva das 
cadeiras de rodas utilizadas na Unidade; 
- Controlar identificação e manutenção de todo o patrimônio da Unidade; 
- Efetuar controles de manutenção preventiva (Controle de pragas, 
desratização, limpeza da caixa d’água, etc.), observando o Cronograma; 
- Efetuar controle de manutenção preventiva de equipamentos em geral; 
- Vistoriar Extintores da Unidade e controlar a manutenção e recarga dos 
mesmos; 
- Inspecionar e identificar reparos necessários, bem como nos equipamentos 
utilizados; 
- Auxiliar na organização dos espaços para as atividades; 
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos 



 

utilizados; 
- Realizar cobertura no horário do almoço do Vigia diurno; 
-Registrar informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos protocolos e procedimentos internos (PI) 
estabelecidos; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado. 
Formação/Escolaridade: Desejável ensino médio completo. 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

Missão da Função: Manter a Unidade em condições ideais de higiene e 
limpeza, de acordo com o Manual de Boas Práticas. 
Descritivo de função: - Executar a limpeza das instalações da Unidade, utilizando 
materiais e instrumentos adequados, para a higienização e conservação dos 
ambientes; 
- Controlar o consumo dos materiais de limpeza e produtos descartáveis, 
solicitando e registrando as movimentações no controle de estoque; 
- Auxiliar limpeza da UAN (Unidade de Alimentação e Nutrição) na ausência de 
profissionais da área; 
- Efetuar a limpeza concorrente e terminal de acordo com o Cronograma de 
Limpeza, e efetuar o devido registro no controle diário; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos de limpeza, e manter 
organizado o DML (Depósito de materiais de limpeza). 
Formação/Escolaridade: Desejável ensino fundamental completo. 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

Missão da Função: Auxiliar a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) na 
execução de suas atividades e na conservação, limpeza e higienização. 
Descritivo de função: - Realizar a higienização das saladas e pré-preparo dos 
alimentos; 
- Organizar os gêneros alimentícios e produtos de limpeza de acordo com sua 
categoria em armários, geladeiras e freezer, utilizando o modo PEPS; 
- Auxiliar no recebimento e conferência de todos os gêneros alimentícios que 
chegam na UAN, com base na lista de pedidos; 
- Limpar geladeira, freezer e demais equipamentos conforme Cronograma; 
- Fazer a troca de água nos quartos dos residentes e higienização dos 
recipientes; 
- Lavagem e higienização dos utensílios e louças utilizadas e armazenamento 
nos armários; 
- Realizar a limpeza concorrente e terminal da Unidade de Alimentação e 
Nutrição (UAN) de acordo com o Cronograma; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e utensílios da UAN, e 
seu local de trabalho.  
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino Fundamental completo. 

 

Cargo: Auxiliar de Lavanderia 

Missão: Manter em boa condição o enxoval e as roupas de uso pessoal dos 
idosos 
Descritivo de função: - Efetuar a revisão de roupas lavadas, verificando 



 

manchas e qualidade da lavagem, encaminhando à nova operação quando 
necessário; 
- Encaminhar as roupas lavadas para a secagem; 
- Organizar e separar as roupas, passando e armazenando nos armários; 
- Separar as roupas danificadas realizando pequenos consertos, barras em 
calças, vestidos e saias, pregando botões sempre que necessário; 
- Armazenar as roupas de acordo com normas internas; 
- Distribuir roupas de enxoval e uso pessoal dos residentes duas vezes ao dia 
(manhã e tarde); 
- Executar e controlar o inventário do enxoval, registrando entradas, saídas e 
baixas de roupas; 
- Zelar pela guarda, conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos 
utilizados, bem como de seu local de trabalho; 
- Executar tratamento e descarte de resíduos do local de trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu 
superior. 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino Fundamental completo. 

 

Cargo: Coordenador 

Missão da Função: Zelar pelo cumprimento da missão da Instituição por meio 
da execução do Plano de Atendimento ao Idoso (PAI); Gestão de recursos 
humanos e atividades técnicas e administrativas garantindo pleno 
funcionamento da Unidade. 
Descritivo de função: - Promover o cumprimento de Legislação vigente, 
realizando o acompanhamento de fiscalizações e auditorias;  
- Realizar a Gestão dos Recursos Humanos da Unidade, conforme previsto no 
PAI; 
- Solicitar ao Setor de Recursos Humanos a emissão de advertências e 
suspensões dos funcionários; 
- Emitir relatórios ao setor de Recursos Humanos referentes a problemas de 
conduta e comportamento de funcionários sempre que os mesmos ocorrerem; 
- Coordenar as equipes de limpeza, lavanderia, manutenção e vigilância 
acompanhando suas atividades;  
- Organizar e ministrar Treinamentos em geral para as equipes de apoio; 
- Realizar avaliação de desempenho de toda a equipe e respectiva revisão e 
atualização dos descritivos de funções da Unidade;   
- Validar relatórios gerenciais, mapas administrativos, protocolos, 
correspondência diversas; 
- Supervisionar escalas de limpeza, lavanderia, equipe multidisciplinar e 
administrativa; 
- Atendimento e orientações aos residentes e familiares; 
- Controlar e autorizar requisições de compra de todos os materiais para a 
Unidade; 
- Validar e autorizar mediante análise do mapa de preços a escolha do melhor 
fornecedor e do processo de compra; 
- Conferir as justificativas de Notas Fiscais, observando correto preenchimento, 
data de emissão e data de vencimento dos boletos para posterior 
encaminhamento ao financeiro; 



 

- Controlar e liberar pequenas compras realizadas pela Unidade via fundo fixo 
de caixa; 
- Supervisionar as atividades administrativas de apoio (Gestão de estoque, 
controles administrativos); 
- Coordenar e acompanhar as atividades da equipe, garantindo o cumprimento 
do plano; 
- Promover reunião multidisciplinar mensalmente na Unidade, comunicando, 
discutindo, definindo diretrizes, novos procedimentos, cronograma de 
atividades; 
- Promover reunião anual de atualização do PAI, orientando a equipe para a 
elaboração de seus projetos e cumprimento do cronograma;  
- Coordenar as visitas de fornecedores, parceiros, voluntários e demais 
interessados em desenvolver trabalhos na Unidade, definindo viabilidade, datas 
e procedimentos; 
- Supervisionar a elaboração de calendário de eventos sociais e passeios dos 
residentes, mediante cronograma de atividades da equipe multidisciplinar; 
- Organizar e distribuir as tarefas e profissionais responsáveis para os eventos 
e passeios (acompanhar quando possível); 
- Supervisionar as prestações de serviços de manutenção predial, 
equipamentos e utensílios, autorizando e aprovando requisições de 
manutenção e orçamentos; 
- Participar de reuniões de Conselho Municipal como representante da 
entidade; 
- Promover Campanhas e Palestras de apoio Institucional e interna; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Selar pelo cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo. Desejável Especialização em 
Gerontologia e Administração Hospitalar. 

 

Cargo: Cozinheiro 

Missão da Função: Preparar as refeições, orientando-se pelo cardápio 
elaborado pela Nutricionista, preparando os alimentos e bebidas visando o bem 
estar e a saúde dos residentes. 
Descritivo de função: - Preparar as refeições de acordo com o cardápio 
elaborado pela Nutricionista; 
- Preparar bolos e lanches para Festas e Eventos; 
- Preparar bandejas com refeições a serem encaminhadas a residentes 
acamados; 
- Auxiliar na distribuição das refeições, porcionando os alimentos de acordo 
com as dietas; 
- Participar com sugestões na elaboração dos cardápios; 
- Auxiliar a Nutricionista na elaboração da lista do sacolão (hortifrutigranjeiros), 
selecionando e conferindo a qualidade dos produtos no momento da entrega; 
- Receber e conferir todos os gêneros alimentícios que chegam na UAN, de 
acordo com a lista de pedidos, e armazená-los nos locais apropriados; 
- Requisitar a compra do gás e acompanhar o seu consumo; 
- Retirar alimentos do estoque para confecção do cardápio, utilizando o modo 
PEPS; 



 

- Lavagem e higienização dos utensílios e louças utilizadas, e devido 
armazenamento nos armários; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e utensílios da UAN; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos; 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino Fundamental completo. 

 

Cargo: Cuidador 

Missão da Função: Atender as necessidades específicas de cada residente no 
que se refere aos cuidados em saúde, aparência e bem estar, bem como 
incentivar a adaptação, integração e socialização dos mesmos. 
Descritivo de função: - Acompanhar o residente no momento do acolhimento 
e auxiliar em sua adaptação; 
- Organizar os armários e criados-mudos, identificando pertences pessoais, 
zelando pelos mesmos; 
- Auxiliar nas atividades de vida diária, cuidando da aparência e autocuidado do 
residente; 
- Observar e cumprir com os horários das atividades diárias do residente, 
motivar e incentivar a participação nas atividades internas e externas, 
promovendo o conforto do residente nas atividades básicas e instrumentais de 
vida diária, lazer e terapias; 
- Estimular o protagonismo, autonomia e a independência do residente nas 
etapas da realização das atividades da vida diária; 
- Respeitar a necessidade individual do residente em falar sobre suas histórias; 
- Promover momentos de integração entre os residentes; 
- Acompanhar o residente na sua necessidade espiritual e religiosa, 
respeitando suas crenças; 
- Acompanhar o residente em saídas externas; 
- Acompanhar refeições de residentes, observando e auxiliando a equipe da 
cozinha;  
-Abordar adequadamente o residente, seguindo as orientações do serviço de 
Fisioterapia, quando esse necessitar de assistência para deambulação; 
- Observar alterações físicas, cognitivas e comportamentais, repassando 
informações à equipe; 
- Observar o uso adequado de tecnologia assistiva; 
- Acolher as queixas e relatos do residente, comunicando equipe; 
- Anotar as atividades realizadas em check list estruturado; 
- Elaborar relatórios mensais das atividades realizadas durante o mês; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados e solicitar 
manutenção e reposição dos mesmos; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Ensino Médio completo. 

 

Cargo: Enfermeiro Assistencial Manhã 

Descritivo de função: -Receber o plantão e, quando houver intercorrência, 
atender o idoso imediatamente; 
-Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem; 



 

-Direcionar, acompanhar e supervisionar equipe de enfermagem nos banhos; 
-Direcionar e acompanhar a equipe na execução das outras tarefas no início do 
plantão; 
-Realização dos curativos e treinamento da equipe para a realização dos 
mesmos; 
-Acompanhar a equipe e os idosos durante o café da manhã e o almoço, 
direcionando e auxiliando os profissionais. Alternar entre refeitório, salão e 
quartos; 
-Planejar e implementar periodicamente a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem - SAE, passando por todas as etapas  - coleta de dados, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e 
avaliação de enfermagem (conforme escala de atendimento e sempre que 
necessário);   
-Registro em prontuários de todas as ações realizadas pelo enfermeiro e 
equipe; 
-Manter a organização dos quartos; 
-Acompanhar as consultas médicas se necessário; 
-Realizar consulta e evolução de enfermagem (em prontuário) mensalmente, 
que é determinante para definição das ações e ou intervenção da equipe de 
enfermagem (conforme escala de atendimento e sempre que necessário);  
-Realizar visitas domiciliares juntamente com o profissional do serviço social 
para avaliação e triagem  do solicitante de vaga;   
-Supervisão dos medicamentos controlados; 
-Manutenção dos equipamentos utilizados pela equipe de enfermagem; 
-Ler, assinar e carimbar diariamente a anotação de enfermagem, realizar 
orientações quanto à importância da realização da mesma, comunicar todas as 
intercorrências descritas; 
-Registrar e informar a equipe de ocorrências importantes; 
-Realizar procedimentos técnicos; 
-Orientar os residentes quanto às rotinas, preparo para exames, saídas, entre 
outros; 
-Encaminhar material biológico para análise laboratorial e retirada dos 
resultados dos exames; 
-Acompanhar em consultas externas – específicas (se necessário); 
-Garantir o cumprimento da legislação existente nas esferas Federais, 
Estaduais e Municipais,  
-Controle do gás medicinal; 
-Informar e comunicar a Enfermeira Líder sobre todos os acontecimentos, 
referentes aos idosos e a equipe de enfermagem; 
-Registrar informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos protocolos e procedimentos internos (PI) 
estabelecidos. Formação/Escolaridade: Desejável segundo grau completo. 

 

Cargo: Enfermeiro Assistencial Tarde 

Missão da Função:  Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho da 
equipe de enfermagem para um bom atendimento, promoção da saúde e do 
bem estar do residente, executar tarefas pertinentes e exclusivas ao 
Enfermeiro Assistencial. 



 

Descritivo de função: -Receber o plantão e, quando houver intercorrência, 
atender o idoso imediatamente; 
-Acompanhar, orientar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem; 
-Direcionar e acompanhar a equipe na execução das tarefas no início do 
plantão; 
-Acompanhar a equipe e os idosos durante o café da tarde e o jantar, 
direcionando e auxiliando os profissionais. Alternar entre refeitório, salão e 
quarto; 
-Planejar e implementar periodicamente a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem - SAE, passando por todas as etapas  - coleta de dados, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e 
avaliação de enfermagem (conforme escala de atendimento e sempre que 
necessário);  
-Registro em prontuários de todas as ações realizadas pelo enfermeiro e 
equipe; 
-Organizar treinamentos para toda a equipe de enfermagem; 
-Acompanhar as consultas médicas se necessário; 
-Realizar consulta e evolução de enfermagem (em prontuário e conforme a 
escala de atendimento) semanalmente, que é determinante para definição das 
ações e ou intervenção da equipe de enfermagem (conforme escala de 
atendimento e sempre que necessário); 
-Controle de materiais de procedimento e medicamentos; 
-Realizar visitas domiciliares juntamente com o profissional do serviço social 
para avaliação e triagem do solicitante de vaga; 
-Supervisão da conferencia do carrinho de medicamento quando reposto; 
-Controle de medicamentos de alto custo;  
-Pedidos de medicamentos e procedimentos; 
-Supervisão dos medicamentos controlados; 
-Manutenção dos equipamentos utilizados pela equipe de enfermagem; 
-Ler, assinar e carimbar diariamente a anotação de enfermagem, realizar 
orientações quanto à importância da realização da mesma, comunicar todas as 
intercorrências descritas;   
-Registrar e informar a equipe de ocorrências importantes, pertinente a cada 
profissional;  
-Realizar procedimentos técnicos; 
-Leitura do livro de intercorrências diariamente; 
-Controle e conferencia do carrinho de parada; 
-Orientar os residentes quanto às rotinas, preparo para exames, saídas, entre 
outros; 
-Encaminhar material biológico para análise laboratorial e retirada dos 
resultados dos exames (quando pedido de urgência);  
-Conferir e supervisionar higienização e desinfecção dos materiais; 
-Garantir o cumprimento da legislação existente nas esferas Federais, 
Estaduais e Municipais, além da legislação pertinente à própria categoria 
profissional; 
-Aplicar semestralmente e sempre que necessário os instrumentos Escala de 
Braden e Escore de Schein (manter tabela atualizada); 
-Registrar informações no sistema, mantendo-o atualizado; 



 

-Observar o cumprimento dos protocolos e procedimentos internos (PI) 
estabelecidos. 
Formação escolar necessária:  Superior Completo em Enfermagem 

 

Cargo: Enfermeiro Líder 

Missão do Cargo: Coordenar toda a equipe de enfermagem técnica e 
administrativamente para um bom atendimento, promovendo a saúde e o bem-
estar dos residentes, executando tarefas pertinentes e exclusivas da 
Enfermeira Líder. 
Descritivo de função: - Coordenar o setor de enfermagem, respondendo 
técnica e administrativamente pelas atividades da área perante aos órgãos 
governamentais, orientando e supervisionando o trabalho da equipe, para 
atingir as metas e objetivos que resultará na saúde e no bem estar dos 
residentes; 
- Elaborar a escala de toda a equipe de enfermagem; 
- Elaborar a escala de distribuição de tarefas e medicação da equipe de 
enfermagem; 
-Elaborar periodicamente roteiro de trabalho a ser desenvolvido nos diferentes 
setores e seus respectivos executantes; 
-Realizar pedidos de compras (RCMS); 
- Realizar visitas domiciliares juntamente com o profissional do serviço social 
para avaliação e triagem do solicitante de vaga;  
-Acompanhar as consultas médicas quando necessário; 
-Participar das reuniões (ILPI, COREN, Equipe) e ser um multiplicador; 
- Realizar periodicamente pequenas reuniões com a equipe de enfermagem 
para orientações, esclarecimentos de dúvidas e fortalecimento de vínculos; 
-Organizar quadro de saídas dos idosos com data, hora, local e acompanhante; 
-Contatar Secretaria de Saúde para agendamentos de exames e consultas; 
-Organizar treinamentos para toda a equipe de enfermagem (quando 
necessário); 
- Elaboração de relatórios mensais; 
-Elaboração do manual de normas e rotinas da enfermagem na instituição; 
- Registrar e informar a equipe de ocorrências importantes, pertinente a cada 
profissional; 
-Realizar procedimentos técnicos quando necessário; 
-Assistência direta a idosos com a equipe de enfermagem quando necessário; 
-Acompanhar em consultas externas específicas quando necessário. 
-Realizar entrevista técnica para contratação de profissionais; 
-Registrar informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos protocolos e procedimentos internos (PI) 
estabelecidos. 
Formação escolar necessária:  Superior Completo em Enfermagem 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

Missão da Função: Promover a transparência e eficiência na execução do 
processo fisioterapêutico com foco na melhora da qualidade de vida e 
valorizando o envelhecimento humano. 
Descritivo de função: - Analisar os aspectos sensório-motores, percepto-



 

cognitivos e sócio-culturais no atendimento aos residentes; 
- Realizar anamnese, interpretar exames complementares, estabelecer 
prognóstico, definir freqüência e tempo de intervenção; 
- Avaliar, estimular e reabilitar as funções cardio-pulmonares, neuro-sensório-
cognitivo-motoras, funções cinético-funcionais, locomotoras, condições 
dolorosas e sensibilidade; 
- Traçar plano e preparar o ambiente terapêutico, indicar e reorientar conduta 
terapêutica, prescrever e adaptar atividades; 
- Aplicar procedimentos de habilitação pré e pós-operatória de cardio-
respiratória, motora e acompanhar evolução; 
- Realizar higienização brônquica através de manobras e técnicas realizadas 
manualmente e/ou com auxílio de recursos terapêuticos; 
- Estimular tosse e realizar aspiração de vias aéreas; 
- Descartar materiais contaminados e realizar desinfecção de instrumental; 
- Orientar a equipe quanto ás técnicas de autonomia e independência funcional 
em Atividades de Vida Diária (AVD) e em Atividades Instrumentais de Vida 
Diária (AIVD); 
- Prescrever órteses e adaptações e acompanhar a evolução terapêutica; 
- Identificar situações de risco e minimizá-las; 
- Participar de equipes multidisciplinares, realizando atividades conjuntas, tais 
como: visitas domiciliares, reuniões administrativas, discussões de casos e etc; 
- Elaborar relatórios, pareceres técnicos e laudos;  
- Registrar procedimentos e evoluções dos residentes em prontuário; 
- Elaborar anualmente o projeto PAI; 
- Realizar solicitação de compras de materiais e equipamentos de sua área; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados e solicitar a 
manutenção e reposição dos mesmos; 
- Realizar protocolos de avaliação, relatórios mensais e indicadores. 
 -Registrar informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior Completo em Fisioterapia 

 

Cargo: Instrutor de Alfabetização  

Missão da Função: Promover o desenvolvimento intelectual do idoso, 
considerando diferentes culturas e formas de aprender individual; estimular a 
formação integral - intelectual e emocional - para a aquisição do código da 
leitura e escrita com compreensão. 
Descritivo de função: - Planejar e implantar ações pedagógicas que propiciem 
ao idoso o desenvolvimento das habilidades de ler e escrever com 
compreensão;  
- Orientar os idosos na compreensão e na valorização da linguagem como 
espaço de interação social, produção e circulação de conhecimento, bem como 
de estruturação e resgate da identidade pessoal e coletiva;  
- Realizar avaliações diagnósticas iniciais, sondagens durante o processo 
(bimestrais), como norteadores para a elaboração do planejamento e 
direcionamento das aulas individualmente; 
- Avaliar e estimular a oralidade, o convivio coletivo e as relações interpessoais; 
- Preparar o ambiente onde são realizadas as atividades pedagógicas e  



 

adaptar materiais, quando necessário; 
- Estimular adesão e frequência nas aulas; 
- Identificar situações-problemas, comunicar a coordenação;  
- Realizar atividades conjuntas à equipe multidisciplinar; 
-Elaborar relatório mensal, trimestral e anual das atividades;  
- Elaborar anualmente o PAI-Eterno Aprendiz; 
- Zelar pela conservação de equipamentos utilizados, solicitando manutenção e 
reposição; 
- Realizar avaliação, relatórios mensais, trimestrais e anuais e indicadores; 
-Registrar informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Ensino Superior Completo em Pedagogia. 

 

Cargo: Médico 

Missão da Função: Promover a independência e a autonomia, atuando na 
manutenção da capacidade funcional do residente, visando à saúde, bem-estar 
e qualidade de vida. 
Descritivo de função: - Realizar Avaliação geriátrica ampla dos idosos 
admitidos; 
- Solicitar e analisar exames de rotina e urgência quando necessários; 
- Prescrever receitas; 
- Solicitar a avaliação de outros profissionais da equipe, conforme demanda; 
- Realizar encaminhamentos médicos; 
- Avaliar intercorrências; 
- Elaborar diagnósticos e indicações de tratamentos médicos; 
- Revisar as prescrições médicas mensalmente; 
- Elaborar atestados e relatórios médicos de acordo com a demanda; 
- Preencher processos de alto custo; 
- Realizar reunião com familiares para informar sobre quadro clínico do idoso e 
prognósticos; 
- Participar de reuniões com a equipe multidisciplinar; 
- Discutir casos clínicos com médicos externos de outras especialidades; 
- Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior completo em Medicina 

 

Cargo: Musicoterapeuta 

Missão da Função: Atendimento elaborados para a prevenção, habilitação e 
reabilitação, utilizando-se de protocolos e procedimentos específicos da 
musicoterapia  
Descritivo de função:  
- Prestar serviços em equipes multidisciplinares, interdisciplinares e 
transdisciplinares, atendendo os campos de atuação na área clinica e social. 
- Restabelecer o equilíbrio físico, psicológico e social do indivíduo.  
- Articular, teoricamente, elementos científicos aos culturais, conhecimento 
científico à prática sonoro-musical e às práticas sociais. 
- Realizar tratamento grupal e individual utlizando-se de procedimentos musico 
terapêutico. 



 

- Utilizar instrumentos musicais, cantos e ruídos para tratar de portadores de 
distúrbios da fala e da audição ou de deficientes físicos e mentais.  
- Desenvolver potenciais criativos na área preventiva.  
- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 
- Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
- Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, 
eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
- Traçar plano terapêutico. 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados e solicitar 
manutenção e reposição dos mesmos; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior Completo em Musicoterapia 

 

Cargo: Nutricionista 

Missão da Função: Promover e manter o equilíbrio nutricional dos residentes, 
através da assistência nutricional. 
Descritivo de função: - Coletar dados antropométricos; 
- Realizar prescrição dietética; 
- Prescrever alimentos nutricionais; 
- Planejar cardápios; 
- Realizar pedido de compra de gêneros perecíveis e não perecíveis; 
- Elaborar a solicitação de hortifrutigranjeiros; 
- Receber e conferir os gêneros alimentícios que chegam na UAN, de acordo 
com a lista de pedidos, zelando pela qualidade do armazenamento segundo o 
modo PEPS; 
- Supervisionar o preparo das refeições; 
- Supervisionar a distribuição das refeições; 
- Controlar a higienização dos alimentos, bem como os cuidados com a 
higienização do pessoal e a higienização do ambiente; 
- Registrar procedimentos e evoluções dos residentes em prontuário; 
- Transmitir instruções à equipe; 
- Confeccionar escala de trabalho; 
- Gestão de Recursos Humanos da área; 
- Participar da Elaboração do PAI, indicadores e relatórios de controle mensal; 
- Participar de reuniões multidisciplinares; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Formação Superior em Nutrição. 

 

Cargo: Psicólogo 

Missão da Função: Promover a transparência e eficiência na execução do 
processo psicologico. 
Descritivo de função: - Realizar avaliação e diagnóstico psicológico, através 
de entrevistas, observação e anamnese; 
- Oferecer ao residente: orientação, atendimento psicológico individual e grupal, 
atuando na prevenção e tratamento de problemas psíquicos; 
- Preparar, psicossocialmente, o idoso para sua entrada e permanência na 



 

Residência, atuando como facilitador no processo de integração e adaptação 
do acolhimento;  
- Proporcionar suporte emocional para residentes e seus familiares, auxiliando-
os na elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas; 
- Participar das decisões com relação à conduta da equipe multidisciplinar para 
o tratamento mais adequado para os residentes; 
- Participar dos planejamentos das atividades culturais, terapêuticas e de lazer; 
- Atuar junto à equipe multidisciplinar buscando identificar e compreender os 
fatores emocionais que intervém na saúde geral do residente; 
- Elaborar propostas educativas e de treinamento em saúde mental; 
- Proporcionar suporte emocional para a equipe em situações extremas; 
- Observar e propor mudanças em situações que envolvam a humanização do 
contexto institucional; 
- Orientar e coordenar os estagiários nas atividades, dentro da residência; 
- Participar da elaboração do plano de atendimento ao idoso (PAI); 
- Participar de equipes multidisciplinares, realizando atividades conjuntas, tais 
como: visitas domiciliares, reuniões administrativas, discussões de casos, etc; 
- Realizar articulação em rede; 
- Manter contatos telefônicos com os familiares e responsáveis dos residentes; 
- Realizar reunião de moradores, reunião de familiares e fortalecimento de 
vínculos em conjunto com assistente social; 
- Acompanhar visitantes e familiares no horário de visitas nos dias de plantão; 
- Encaminhar e acompanhar os residentes a outras instituições; 
- Autorizar saídas externas dos residentes. 
- Elaborar pareceres técnicos; 
- Registrar procedimentos e evoluções dos residentes em prontuário; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados e solicitar a 
manutenção e reposição dos mesmos; 
- Realizar protocolos de avaliação, relatórios mensais e indicadores; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Superior Completo em Psicologia 

 

Cargo: Técnico de Enfermagem 

Missão da Função: Promover o conforto, amparo e o bem estar dos 
residentes e executar as atividades desenvolvidas pelo setor de Enfermagem. 
Descritivo de função: - Passagem de plantão; 
- Preparo e administração de medicação, conforme prescrição médica; 
- Contagem de medicação - contínuos e psicotrópicos; 
- Controlar os sinais vitais - PA, FC, FR, T, manutenção da glicemia capilar e 
SAT; 
- Executar as prescrições e orientações, segundo SAE; 
- Realizar procedimentos técnicos segundo Prescrição de Enfermagem; 
- Auxiliar os residentes na realização das AVD´s; 
- Distribuir as refeições e auxiliar os residentes na alimentação;  
- Auxiliar os residentes na locomoção, observando riscos e preencher 
formulário de queda quando necessário; 
- Realizar as Anotações de Enfermagem; 



 

- Informar intercorrências relacionadas aos equipamentos do setor de 
enfermagem; 
- Realizar coleta de material biológico para análise clinica; 
- Acompanhar o residente em consultas, exames e situação de urgência, e 
eventos e festas; 
- Manter o Setor de Enfermagem limpo e organizado, sendo responsabilidade 
da equipe de enfermagem até a transferência do plantão; 
- Auxiliar no controle dos equipamentos do setor de Enfermagem; 
- Verificar e solicitar quando necessário a reposição de cilindro de oxigênio 
para a assistente administrativa da enfermagem; 
- Zelar pela conservação, organização, higienização e correta utilização dos 
equipamentos, comunicando a necessidade de manutenção reparadora e 
preventiva; 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Técnico em Enfermagem 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Missão da Função: Promover o protagonismo, a autonomia e a independência 
dos residentes. Atuação na prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 
procedimentos da especificidade da Terapia Ocupacional. 
Descritivo de função: - Realizar e acompanhar o acolhimento do residente; 
- Realizar diagnóstico terapêutico ocupacional e funcional;  
- Traçar plano terapêutico; 
- Eleger procedimentos de habilitação: atividade de vida diária (básicas, 
instrumentais, trabalho e lazer); 
- Prescrever adaptações (individuais e ambientais), órteses e próteses; 
- Avaliar, prescrever, adaptar e treinar o uso de tecnologia assistiva; 
- Elaborar laudos, relatórios e processo de alta; 
- Registrar procedimentos e evoluções dos residentes em prontuário; 
- Avaliar ambientes físicos da rotina ocupacional do residente; 
- Visitar e avaliar os domicílios; 
- Realizar avaliação ergonômica do ambiente de trabalho; analisar atividades 
humanas; 
- Orientar residentes, cuidadores, familiares e equipe técnica: esclarecer 
procedimentos e rotinas, demonstrar procedimentos e técnicas; 
- Supervisionar equipe de cuidadoras, administrando recursos humanos e 
materiais; 
- Supervisionar profissional de Alfabetização, incluido no projeto PAI; 
- Promover campanhas educativas e participar de programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade vida; 
- Elaborar e executar o calendário de eventos sociais e passeios dos 
residentes; 
- Realizar solicitação de compras de materiais e equipamentos de sua área; 
- Elaborar, mensalmente, o RMA (relatório mensal de atividades); 
- Elaborar, anualmente, o projeto PAI (Terapia Ocupacional e Projeto 
Identidade); 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados e solicitar 



 

manutenção e reposição dos mesmos; 
- Realizar protocolos de avaliação, relatórios mensais e indicadores. 
-Registrar a entrada de informações no sistema, mantendo-o atualizado; 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Graduação em Terapia Ocupacional 

 

Cargo: Vigia 

Missão da Função: Zelar pelo bem estar e segurança dos residentes e 
funcionários da Instituição. Preservando a segurança patrimonial. 
Descritivo de função: - Realizar rondas e vistorias nas instalações, 
preservando a segurança dos residentes e do patrimônio da Unidade; 
- Controlar as entradas e saídas dos residentes, registrando em livro próprio; 
- Registrar situações atípicas no livro de ocorrências, para conhecimento, 
avaliação e providências do Coordenador da Unidade. 
- Evitar a circulação dos residentes em locais não autorizados pelos 
profissionais da área; 
- Controlar entrada e saída da Unidade e observar a marcação do ponto dos 
funcionários; 
- Controlar entrada e saída de fornecedores e recebimento de materiais e 
suprimentos; 
- Controlar a entrada e saída de visitantes, registrando sua identificação em 
livro próprio, e controle de distribuição de crachás; 
- Zelar pela guarda, conservação e limpeza do seu local de trabalho. 
-Observar o cumprimento dos procedimentos internos (PI) estabelecidos. 
Formação/Escolaridade: Desejável ensino segundo grau completo. 

 
  



 

D) Equipe Compartilhada entre os Serviços 
 

Cargo: Analista de Coordenação 

Missão da Função:  
Promover o pleno funcionamento dos serviços com transparência,  eficiência e 
efetividade, garantindo a observância da missão da Organização. 
Descritivo de função: - Participar de reuniões com os grupos Diretor 
Executivo, Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo e Associados 
Fundadores, apresentando relatórios  financeiros e de atendimento dos 
serviços socioassistenciais;  
- Aprovar as requisições de compras da Unidade, analisando os orçamentos, 
quando é requerido pelas normas da Instituição ou liberando as compras no 
próprio formulário para atender as necessidades das áreas; 
- Revisar a prestação de contas mensal conferindo, analisando e aprovando o 
processo de documentos e liberando ao Setor Administrativo para providenciar 
o envio; 
- Acompanhar mensalmente a movimentação financeira, analisando os 
relatórios de receitas e  
  despesas, constatando se os valores provisionados no Contrato de Gestão 
estão condizentes com os valores reais, havendo  discordâncias, definindo 
novas diretrizes, readequando e remanejando as receitas e despesas para 
cumprir as previsões determinadas no PAI e os compromissos financeiros com 
os fornecedores; 
- Gerenciar reuniões com os Coordenadores dos Serviços, acompanhando o 
desenvolvimento dos trabalhos de suas equipes, solicitando e discutindo 
possíveis soluções e definindo procedimentos para o aprimoramento das 
atividades da equipe de Coordenadores e seus respectivos colaboradores; 
- Acompanhar e administrar o PAI, analisando e aprovando os programas com 
as suas receitas e despesas; 
- Assegurar que as normas e procedimentos das esferas Municipal, Estadual e 
Federal, sejam cumpridas,  
  acompanhando a execução de trabalhos dos colaboradores responsáveis, 
para garantir o alcance das mets quantitativa e  qualitativas; 
- Desenvolver, aprimorar e estreitar os laços de relacionamentos e de 
integração com a comunidade, realizando parcerias, convidando e participando 
de eventos, e ministrando palestras; 
- Coordenar a reunião trimestral de monitoramento com os Coordenadores e 
colaboradores com atuações  
  representativas na execução dos serviços, avaliando o desempenho e os 
resultados com objetivo de realinhar as ações; 
- Garantir o cumprimento da missão do Grupo Vida, divulgando-a interna e 
externamente; 
- Responder a solicitações oriundas do Poder Público e outros Órgãos 
Públicos, encaminhando e orientando para as providências necessárias; 
- Zelar e garantir o patrimônio da Prefeitura de Barueri e do Grupo Vida – 
Barueri, aprovando ações para manutenção e conservação do Mesmo; 
- Avaliar o desempenho dos colaboradores diretos; 
- Supervisionar os trabalhos realizados pela auditoria externa e contabilidade, 



 

acompanhando o cumprimento do cronograma de atividades; 
- Deliberar sobre contratos de prestação de serviços, parceiros, convênios e 
renovação de títulos, acompanhando prazos legais e os processos de 
elaboração; 
- Aprovar toda documentação e correspondência expedida pela Instituição; 
Formação/Escolaridade: 
Superior completo na área de Humanas 

 

Cargo: Analista de Coordenação 

Missão da Função:  
Promover a qualidade e a eficiência organizacional da Organização Social 
através do apoio às atividades da Coordenadoria Geral visando o cumprimento 
da missão da entidade.  
Descritivo de função 
- Suporte para execução das atividades administrativas; 
- Organizar e arquivar correspondências recebidas e enviadas pela 
Coordenadoria Geral; 
- Convocar os membros e formalizar o registro de reuniões da Coordenadoria 
Geral, Diretoria Executiva e Assembleia, através de atas; 
- Orientar os colaboradores para o cumprimento das metas de qualidade de 
serviços; 
- Otimizar a utilização dos serviços prestados pelos Motoristas; 
- Orientar os colaboradores para a correta e melhor utilização das ferramentas 
de trabalho, como a implantação do sistema, por exemplo; 
- Apoiar e organizar a realização de eventos que promovam e melhorem a 
convivência entre colaboradores e beneficiários;  
Formação/Escolaridade: Superior completo. Desejável cursos inerentes a 
atuação. 

 

Cargo: Assistente de Recursos Humanos 

Missão da Função:  
Desenvolver as rotinas de departamento de pessoal com impessoalidade, 
transparência e pontualidade afim de oferecer os colaboradores condições o 
pleno exercício de suas funções e alcance da missão da organização. 
Descritivo de função: 
- Responsável pelo processo que antecede admissão de novos colaboradores, 
entregando relação de documentos, encaminhamento para exame admissional 
e abertura de conta bancaria, conferencia dos documentos solicitados e 
formalização final; 
- Registar e atualizar as C.T.P.S e devolução das mesmas; 
- Distribuição de documentos para seus devidos departamentos 
- Dar suporte na aquisição, controle de entrega e estoque de uniformes e EPI’s 
a novos colaboradores;  
- Responsável emissão  e controle crachás; 
- Providenciar acesso dos colaboradores aos benefícios da organização ( 
Cesta básica, Vale transporte, Vale refeição, Seguro de vida, Plano de saúde), 
emitindo relatório de inclusão e exclusão  de colaboradores; 
- Elaboração e envio ao financeiro de justificativas de vale transporte, cesta 



 

básica, folha de pagamento entre outros; 
- Acompanha a frequência  e pontualidade  dos colaboradores  , emitindo  
relatório  das irregularidades para a ciência dos coordenadores; 
- Elaborar relatório de movimentação  de faltas, atrasos, adicional noturno, 
atestados, férias, demissão, afastamento os para elaboração de folha de 
pagamento; 
- Acompanha o vencimento dos prazos de  contrato de experiência;  
- Atualização e envio mensal de planilha SUAS (Listagem de colaboradores e 
histórico escolar, Coren, Cress, Crefito entre outros); 
- Acompanhar e administra programação  de férias dos colaboradores 
- Divulgação da lista de aniversariantes e envio dos cartões  mensal; 
- Atendimento e orientação aos colaborares para sanar  duvidas; 
- Excussão de homologação de rescisão de contrato de trabalho junto aos 
sindicatos; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária. 
Formação/Escolaridade: Ensino médio completo, desejável curso inerentes a 
atuação.  

 

Cargo: Assistente Administrativo Financeiro 

Missão da Função:  
Promover a transparência e a eficiência financeira da Entidade, por meio do 
controle das movimentações financeiras, auxiliando na execução dos 
processos de pagamentos de despesas, encargos, impostos e prestações de 
serviços. 
Descritivo de função: - Receber e conferir as notas fiscais, conferindo os 
dados cadastrais, valores, cálculos e verificar rasuras;         
- Controlar os vencimentos das faturas e respectivos pagamentos, via sistema 
e ou preenchimento dos cheques; 
- Administrar e providenciar os pagamentos dos encargos e impostos recebidos 
do setor de RH, preencher as guias, garantindo o cumprimento dos prazos de 
pagamento; 
- Gerar ordens de pagamento e respectiva documentação para aprovação da 
Diretoria; 
- Controlar os caixas de pequenas despesas que serão reembolsadas 
posteriormente;  
- Arquivar as notas fiscais para pagamento; 
- Digitar boletos no sistema bancário; 
- Realizar a conciliação da movimentação financeira; 
- Emitir e corrigir justificativas de Suprimentos e Serviços; 
- Auxiliar na montagem das pastas de prestação de contas das diversas fontes 
de recursos e respectivos serviços, conferindo   
  todos os documentos (originais e cópias); 
- Executar atividades externas do Setor Financeiro; 
- Imprimir os pedidos de compra, para atualizar o controle de pagamentos; 
-Auxiliar na organização e manutenção dos dados, documentos gerados pelo 
financeiro, conforme Legislação   vigente, disponibilizando-os quando 
solicitado; 



 

- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária. 
Formação/Escolaridade: Ensino médio completo. 

 

Cargo: Assistente Administrativo Financeiro | 

Missão da Função:  
Promover a transparência e a eficiência financeira da Entidade, por meio do 
controle das movimentações financeiras, auxiliando na execução dos 
processos de pagamentos de despesas, encargos, impostos e prestações de 
serviços. 
Descritivo de função: Promover a transparência e a eficiência financeira da 
Organização, por meio do controle das movimentações financeiras, auxiliando 
na missão da Organização dos processos de pagamentos de despesas, 
encargos, impostos e prestações de serviços.  
- Auxiliar na organização e na manutenção dos dados e documentos gerados 

pelo financeiro, conforme Legislação   vigente, disponibilizando-os quando 
solicitado; 

- Organizar os documentos liquidados para atualização de planilhas; 
- Organizar e arquivar os documentos gerados pelo setor financeiro; 
- Emitir relatórios de prestações de contas;  
- Emitir e corrigir justificativas de Suprimentos e Serviços; 
- Montar pastas de prestação de contas respectivos Serviços e conferir todos 
os documentos (originais e cópias); 
- Auxiliar na conciliação da movimentação financeira;  
- Realizar as correções solicitadas pelo órgão fiscalizador; 
- Verificar e garantir as repostas de ofícios recebidos do órgão fiscalizador e 
arquivo; 
- Suporte administrativo aos colaboradores; 
- Assegurar o pleno funcionamento das máquinas copiadoras; 
- Controlar a entrada/saída de suprimentos e requisição de material de 
escritório; 
- Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados em sua rotina 
diária. 
Formação/Escolaridade: Ensino médio completo, desejável cursos inerentes 
a atuação 

 

Cargo: Assistente Financeiro Senior 

Missão da Função:  
Promover a transparência e a eficiência operacional da Entidade, viabilizando a 
plena execução do PAI, por meio da Coordenação das áreas administrativa, 
financeira e desenvolvimento pessoal, zelando pelo cumprimento da Legislação 
vigente. 
Descritivo de função: - Elaborar a previsão orçamentária anual para a 
execução do PAI, encaminhando à aprovação da Coordenação; 
- Encaminhar a previsão orçamentária anual aos respectivos Órgãos 
financiadores e aos Coordenadores para execução dos Projetos; 
- Acompanhar a liberação de subsídios junto à instituição financeira, 
financiamento dos Projetos da Entidade, analisando e avaliando os 



 

documentos de despesas e receitas; 
- Garantir a transparência e a eficiência de toda a documentação apresentada 
nas prestações de contas e documentos aos financiadores; 
- Coordenar as contas correntes bancárias, conferindo semanalmente os 
extratos e saldos bancários, elaborando relatórios para prestação de contas à 
Diretoria; 
- Participar das reuniões de Diretoria e Coordenação, apresentando relatórios e 
documentação necessária; 
- Elaborar relatórios e documentação para a realização das Assembleias 
Gerais; 
- Analisar e aprovar as compras da Entidade; 
- Preparar documentação necessária para renovação de parcerias e contratos 
de prestação de serviços, acompanhando e disponibilizando documentos para 
os trabalhos de Contabilidade; 
- Acompanhar a execução dos trabalhos de auditoria externa, responder pela 
gestão da folha de pagamento e todos os processos de administração de 
pessoal da Entidade zelando pelo cumprimento da Legislação vigente; 
- Exercer a Gestão dos Recursos Humanos de sua área conforme 
necessidades previstas no PAI; 
- Liderar a equipe adm/financeira acompanhando suas atividades, garantindo o 
pleno funcionamento do espaço físico e equipamentos para o desenvolvimento 
dos Projetos. 
Formação/Escolaridade: Técnica em Contabilidade. 

 

Cargo: Assistente de Suprimentos 

Missão da Função: Executar o processo de compras de suprimentos em 
geral, pesquisando e negociando no mercado boas condições de fornecimento, 
qualidade, preços, prazos e condições de pagamento. 
Descritivo de função: 
- Receber as RCMS requisições de compras e ou manutenção de 
equipamentos, via sistema, e cópia física devidamente e aprovado pela 
Coordenação da Unidade para a liberação das cotações; 
- Enviar on-line PCMS pedido de cotação de materiais e serviços aos 
fornecedores, negociando prazos e preços; 
- Emitir MP mapa de preços, e encaminha aos Coordenadores das Unidades 
para aprovação; 
- Emitir OC ordem de compras, liberando para aprovação dos Coordenadores e 
posteriormente encaminhando uma   via ao fornecedor, e o original mantendo 
em follow-up, para garantir o cumprimento do prazo de entrega e do    material 
e ou manutenção solicitado; 
- Receber as notas fiscais das compras, efetuando a conferência e finalizando 
o processo de compras; 
Formação/Escolaridade: Desejável Ensino médio completo. 

 
 
 
 
 



 

E) Classificação de Cargos 
 

Classe 
 

1 Aprendiz Assistente Administrativo  

2 Auxiliar de Serviços Gerais 

3 Instrutor de Alfabetização 

4 

 

Auxiliar de Lavanderia 

Auxiliar de Serviços Gerais Adm 

Cozinheiro 

Cuidador 

Vigia 

5 Musicoterapeuta 

6 
Técnico de Informática 

Técnico de Enfermagem 

7 

 

Assistente Administrativo  

Assistente de Recursos Humanos 

8 Assistente de Manutenção Predial 

9 Assistente de Suprimentos 

10 

 

Enfermeiro Líder 

Psicólogo 

 

11 

 

Terapeuta Ocupacional 

Fisioterapeuta 

Assistente Social 

Fonoaudiólogo 

12 Analista de Coordenação 

13 Médico 

14 Enfermeiro I 

15 Nutricionista 

16 Coordenador I 

17 Psicólogo I 

18 Coordenador II 

19 

 

Assistente Financeiro  

Enfermeiro II 

20 Coordenador III 

21 Coordenador Geral 

 
 
  



 

F) Estrutura de Salário e Faixas Salariais 
 
Definição de salários conforme desempenho com step base de 10%, conforme 
Vigência do Contrato de Gestão 696/14. A Classificação se aplica a realidade 
atual e o step oscilará entre R$ 843,16 a 7.257,92. 
 

Classe A B C 

1 843,16 927,48 1.020,22 

2 893,02 982,32 1.080,55 

3 1.134,21 1.247,63 1.372,39 

4 

 

1.194,13 1.313,54 1.444,90 

1.194,13 1.313,54 1.444,90 

1.194,13 1.313,54 1.444,90 

1.194,13 1.313,54 1.444,90 

1.194,13 1.313,54 1.444,90 

5 1.328,73 1.461,60 1.607,76 

6 
1.602,86 1.763,15 1.939,46 

1.657,82 1.823,60 2.005,96 

7 

 

1.725,32 1.897,85 2.087,64 

1.725,32 1.897,85 2.087,64 

8 1.890,89 2.079,98 2.287,98 

9 2.247,51 2.472,26 2.719,49 

10 

 

2.914,19 3.205,61 3.526,17 

2.958,93 3.254,82 3.580,31 

11 

 

2.972,43 3.269,67 3.596,64 

2.979,52 3.277,47 3.605,22 

2.992,84 3.292,12 3.621,34 

12 3.223,96 3.546,36 3.900,99 

13 3.458,17 3.803,99 4.184,39 

14 3.497,03 3.846,73 4.231,41 

15 3.435,84 3.779,42 4.157,37 

16 3.468,14 3.814,95 4.196,45 

17 3.709,67 4.080,64 4.488,70 

18 3.768,83 4.145,71 4.560,28 

19 

 

3.832,66 4.215,93 4.637,52 

3.885,58 4.274,14 4.701,56 

20 5.553,20 6.108,52 6.719,37 

21 5.998,28 6.598,11 7.257,92 

 
 
 



 

Considerações Finais:  
 
O plano de cargos e salários nos auxiliará na gestão de nossos recursos 
humanos como um todo. No desenvolvimento das pessoas, através do 
reconhecimento da necessidade de qualificação, através de treinamentos, 
oficinas de reciclagem, na avaliação de desempenho e no conhecimento da 
obrigação de cada colaborador.  
 
E, por fim, a manutenção das pessoas obtida a partir da motivação e de um 
bom clima organizacional construído a partir do Plano de Cargos e Salários, 
principalmente pelo sentimento de justiça e equidade interna.  
 
Enfim, esperamos que este instrumental nos motive a buscarmos recursos para 
que possamos executá-lo de maneira dinâmica e flexível e, quando 
implementado, seja uma referência em gestão de pessoas no terceiro setor. 
 
 
José Carlos Primavera Cardoso – Diretor Presidente 


