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PROCESSO SELETIVO DE PROVA Nº PS- 01/2015 
 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
A) FUNÇÃO COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
2.01 – MONITOR DA CASA ABRIGO 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: As atribuições dos monitores consistem: alimentar; encaminhar as crianças para as 

escolas; comprometer-se com o processo sócio-educativo ajudando com o rendimento escolar; não permitir a 

entrada de pessoas estranhas, parentes e conhecidos dos acolhidos sem permissão da coordenação; 

garantir a realização das tarefas determinadas para manutenção do local (arrumação, limpeza, entre outras); 

propiciar atividades manuais, ocupacionais e recreacionais; realizar e acompanhar as crianças e adolescentes 

nas atividades externas e internas; desenvolver em conformidade com a proposta do serviço de acolhimento, 

atividades de rotinas diárias que contribuam para o desenvolvimento de competências do ser e conviver, 

zelar pela saúde e cuidados pessoais dos abrigados (higiene dos dentes, roupas, troca de fraldas, dentre 

outros); acompanhar os acolhidos nos passeios e atividades culturais, consultas e retornos médicos, ou 

sempre que for necessário acompanhamento; garantir a estabilidade da rotina diária das crianças e 

adolescentes acolhidos; zelar pela segurança preventiva e interventiva aos acolhidos, dentro e fora do serviço 

de acolhimento; dar medicações; organizar os armários das crianças, bem como seus pertences pessoais 

(roupas, calçados) e coletivos (brinquedos e medicamentos); informar a coordenação do serviço de 

acolhimento sobre qualquer problema de saúde ou de qualquer outra natureza que fuja à rotina da Unidade 

com os adolescentes e crianças; manter vigilância constante sobre as crianças e adolescentes prevenindo 

acidentes que coloquem em risco sua saúde e/ou a vida dos mesmos; realizar o relatório do plantão; 

organização do ambiente (sala, quartos, banheiro, cozinha e utensílios); solicitar à coordenação da Unidade, 

material de higiene e consumo, quando necessário; executar outras tarefas afins. 
 


