
CJ Castelinho Dom Bosco 

Perfil do candidato: 

Cargo  Perfil 

Orientador socioeducativo  - Respeito, diálogo e empatia com 
os educandos e famílias; 
- Acolher e acompanhar os jovens 
em suas demandas; 
- Respeito e diálogo com os 
trabalhadores da osc; 
- Formação e experiência na área 
de cidadania; 
- Desenvolver de forma propositiva 
com os jovens a abordagem de 
temas pertinentes a faixa etária 
atendida: Protocolo de prevenção 
contra o COVID-19: higiene, uso de 
máscaras e postura cidadã; 
Construção e validação de 
combinados e Normas de 
convivência; Roda de conversa; O 
que é Cidadania; Impactos da 
pandemia do COVID-19 na 
sociedade; Prevenção às drogas; 
Alimentação saudável (participação 
dos jovens com sugestões na 
formulação de cardápios); 
Cartografia; Sexualidade; Esporte e 
lazer; Preconceito; Biografias 
musicais; Dando uma geral: Cartaz 
biográfico; ECA e Estatuto da 
Juventude; Direitos humanos; 
Mundo do trabalho; Convívio 
Intergeracional; Cine debate; 
Campanhas de prevenção: COVID-
19 novo coronavírus, Suicídio, 
Dengue ISTs-HIV, Lixo etc.- Boa 
comunicação: escrita e oral; 
- Capacidade para trabalhar em 
grupo; 
- Habilidade para liderar grupos de 
educandos e sua diversidade; 
- Noções básicas das ferramentas 
digitais; 
- Elaborar planejamentos das 
atividades e produzir relatórios; 
- Controlar a frequência, orientar e 
acompanhar os jovens em todos os 
espaços e nas atividades internas e 
externas  do CJ: refeitório, sala do 
cabeleireiro, sala amarela,  



laboratório de informática, quadra, 
uso seguro e correto de 
equipamentos, uso correto dos 

banheiros passeios, visitas 
culturais etc. 
- Compreensão do local onde vai 
atuar: SCFV-CJ – um serviço da 
assistência social. 
- Assiduidade; 
- Pontualidade; 
- Organização; 
- Proatividade. 

Técnico especializado de auxiliar de cabeleireiro 
e convívio social  

- Respeito, diálogo e empatia com 
os educandos e famílias; 
- Acolher e acompanhar os jovens 
em suas demandas; 
- Respeito e diálogo com os 
trabalhadores da osc; 
- Formação e experiência na área 
da beleza - oficio de cabeleireiro; 
- Desenvolver aulas teóricas e 
práticas sobre cabelos, o oficio de 
cabeleireiro e a rotina de um salão 
de beleza abordando os seguintes 
temas: Biossegurança; Excelência 
no atendimento; Higienização e 
tratamentos do couro cabeludo e 
dos fios; Introdução ao corte 
masculino e feminino, com cortes 
comerciais; Introdução à 
colorimetria; Noções básicas sobre 
química, alisamento, progressiva e 
permanente. 
- Boa comunicação: escrita e oral; 
- Capacidade para trabalhar em 
grupo; 
- Habilidade para liderar grupos de 
educandos em suas diversidades; 
- Noções básicas das ferramentas 
digitais; 
- Elaborar planejamentos das 
atividades e produzir relatórios; 
- Controlar a frequência, orientar e 
acompanhar os jovens em todos os 
espaços e nas atividades internas e 
externas  do CJ: refeitório, sala do 
cabeleireiro, sala amarela,  
laboratório de informática, quadra, 
uso seguro e correto de 
equipamentos, uso correto dos 



banheiros passeios, visitas culturais 
etc. 
- Compreensão do local onde vai 
atuar: SCFV-CJ – um serviço da 
assistência social. 
- Assiduidade; 
- Pontualidade; 
- Organização; 
- Proatividade. 

Técnico especializado de atendimento ao 
cliente/técnicas administrativas e convívio social  

- Respeito, diálogo e empatia com 
os educandos e famílias; 
- Acolher e acompanhar os jovens 
em suas demandas; 
- Respeito e diálogo com os 
trabalhadores da osc; 
- Formação e experiência na área 
de atendimento ao cliente/ 
administrativa; 
- Domínio das ferramentas digitais: 
editor de textos, planilha de 
cálculos, editor gráfico; 
- Desenvolver atividades sobre o 
oficio de Atendimento ao cliente e 
técnicas administrativas abordando 
os seguintes temas: Impactos da 
pandemia do COVID-19 no 
mercado de trabalho; Higiene, uso 
de máscaras e postura cidadã ante 
ao COVID-19: protocolos para um 
atendimento ao cliente preventivo 
e seguro; Documentação pessoal; 
Qualidade total ao Cliente; 
Orientação profissional; inclusão 
digital (Internet, Editor de textos, 
Planilha de cálculos, Editor de 
apresentação gráfica), Empresas – 
funções básicas; Departamento 
comercial; Tipos de Marketing; 
Departamento comercial; Lei de 
Jovem Aprendiz; Técnicas para 
entrevista; Elaboração de currículo; 
Pesquisa e cadastro de vagas. 
- Boa comunicação: escrita e oral; 
- Capacidade para trabalhar em 
grupo; 
- Habilidade para liderar grupos de 
educandos e sua diversidade; 
- Noções básicas das ferramentas 
digitais; 
- Elaborar planejamentos das 
atividades e produzir relatórios; 



- Controlar a frequência, orientar e 
acompanhar os jovens em todos os 
espaços e nas atividades internas e 
externas  do CJ: refeitório, sala do 
cabeleireiro, sala amarela,  
laboratório de informática, quadra, 
uso seguro e correto de 
equipamentos, uso correto dos 

banheiros passeios, visitas 
culturais etc. 
- Compreensão do local onde vai 
atuar: SCFV-CJ – um serviço da 
assistência social. 
- Assiduidade; 
- Pontualidade; 
- Organização; 
- Proatividade. 

 


