
Edital nº 02/2020 - Instituto Tocar 

Edital n° 02/2020 

Processo Seletivo Simplificado - Cadastro Reserva 
 

 
O Instituto Tocar, O Instituto Tocar, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSC), torna pública 

a complementação do Edital n° 01/2020, especificando os cargos, salários e benefícios. 

 
A -  Educador Social  
 

Salário Bruto: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Benefícios: Vale Transporte, vale alimentação no local, assistência médica básica, plano odontológico e 

seguro de vida do Sindicato da Categoria. 
Local de Trabalho: Autódromo de Brasília/DF. 
Jornada de Trabalho: Com escalas de trabalho e horários de 12 x 36. 
Escolaridade mínima para a vaga: Ensino Superior completo. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 Assegurar acolhida aos usuários do Serviço;

 Orientar os usuários quanto as diretrizes de funcionamento e convivência do Serviço;

 Auxiliar na organização do espaço;

  Contribuir para a elaboração e efetivação de atividades definidas a partir das demandas observadas 

no cotidiano do trabalho;

  Pautar sua atuação no uso de estratégias educativas que visem a convivência pacífica e o processo de 

retomada de autonomia dos acolhidos;

 Estabelecer diálogo com os demais profissionais que compõem a equipe de trabalho;

 Facilitar a integração entre os acolhidos;

  Acompanhar, em situações extremamente necessárias, os acolhidos em unidades de saúde e/ou 

outros serviços que precisem de um acompanhante;

 Identificar as possíveis necessidades que precisam de intervenção educativa;

  Preencher os instrumentais adotados pelo Serviço e que necessitam de informações pertinentes a sua 

atuação.

 
 
B- Assistente Social 
 
Salário Bruto: R$ 3.104,54 (três mil, cento e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 

Benefícios: Vale Transporte, vale alimentação no local, assistência médica básica, plano odontológico e 
seguro de vida do Sindicato da Categoria. 

Local de Trabalho: Autódromo de Brasília/DF. 

Escolaridade mínima para a vaga: Nível Superior em Serviço Social. 
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais. 

 
ATRIBUIÇÕES: 

 Garantir a proteção e consolidação dos direitos sociais.

 Promover a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais.

  Promover o trabalho em rede com outros profissionais dos demais campos de serviços vinculados ao 

serviço de acolhimento, tais como: Centro POP, Ministério Público, CREAS, CRAS, Tribunal de Justiça



, CAPS.i e ad, cartórios, segurança Pública, entre outros serviços. 

  Acolhimento; Entrevistas; Orientações individual e grupal; Construção de relatórios; Estudos de caso 

entre os profissionais técnicos do Alojamento e da rede.

  Encaminhamentos de acordo com as demandas identificadas (Atendimento médico, psicológico, 

psiquiátrico e odontológico);

 Providenciar documentos que são necessários para a cidadania dos acolhidos.

  Organiza prontuários para cada acolhido, com registros sistemáticos que incluam documentos base, 

como histórico de vida, motivo e data do acolhimento, documentos pessoais, informações sobre as 

condições de saúde e sobre o desenvolvimento (físico, psicológico e intelectual

 
 
 
C- Psicólogos/as  
 
Salário Bruto: R$ 3.104,54 (três mil, cento e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 

Benefícios: Vale Transporte, vale alimentação no local, assistência médica básica, plano odontológico e 
seguro de vida do Sindicato da Categoria. 

Local de Trabalho: Autódromo de Brasília/DF. 

Escolaridade mínima para a vaga: Nível Superior em Psicologia. 
Jornada de Trabalho: 30 horas semanais. 

 

 Verificação de benefícios assistenciais

 Solicitações de documentos,

 Encaminhar os alojados para instituições de apoio

 Acolhimento inicial para os que chegavam

 Atendimentos individuais solicitados pelos próprios acolhidos (alguns solicitaram)

 Acompanhamento nas oficinas destacando a importância das mesmas e principalmente destacando a 
importância das participações deles.

 Lançamentos no sidis estruturando o prontuário de cada um além do prontuário físico e alguns 
relatórios.

 Acompanhamentos nos desligamentos.

 Intervenções em situações de conflitos entre eles ou com algum profissional.
Intervenção com os acolhidos que chegam sobre o uso de entorpecentes ou embriaguez 

 
 
D- Chefe de Plantão 
 
Salário Bruto: R$ 4.098,40 (quatro mil e noventa e oito reais e quarenta centavos). 

Benefícios: Vale Transporte, vale alimentação no local, assistência médica básica, plano odontológico e 

seguro de vida do Sindicato da Categoria. 

Local de Trabalho: Autódromo de Brasília/DF. 

Escolaridade mínima para a vaga: Nível Superior completo. 
Jornada de Trabalho: Com escalas de trabalho de 12 x 36.  

 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Participação na construção, implementação, execução e avaliação dos indicadores e metas do Plano de 

Trabalho, dos manuais de procedimentos,

  Responsável direto pela construção de rotinas e proposta de atendimento pedagógico, assim como o 



acompanhamento dos educadores e acolhidos.

 Delegar responsabilidades e acompanhar todas as funções dos educadores e acolhidos.

  Determinar ações e funções da sua equipe de trabalho, assim como o manual de funções e 

responsabilidades.

 Acompanhar, motivar e avaliar toda a equipe de trabalho, junto ao responsável de cada setor.

 Propor ações formativas à toda equipe de forma periódica e estabelecimento de parcerias.

 Acompanhamento dos visitantes, parceiros, voluntários e doações.

  Zelar pelo cuidado e organização de todos os espaços, promovendo ações de melhoramento e 

aproveitamento dos espaços.

  Representação e interlocução do Serviço de Alojamento, quando requerido ou proposto pelo 

Coordenador de Plantão.

 Acompanhamento aos educadores para o cumprimento dos indicadores das metas.

 Zelar pelo atendimento e cuidado dos acolhidos, assim como das garantias de direitos.

  Acompanhar as funções de toda a equipe de trabalho, assim como manual de funções e 

responsabilidades, horários, folgas e situações referentes a RH.

 Programar reuniões com todos os educadores e junto a outros setores como administrativo e 
psicossocial.

 Realizar e acompanhar o Plano de Ação frente ao COVID19

 Acompanhar e monitorar as vagas e a interlocução com a CENTRAL DE VAGAS.

 Programar e realizar os encontros e assembleias junto aos acolhidos.

 Realizar e acompanhar o manual de convivência e de regras junto e para os acolhidos.

  Comunicação das atividades ao Coordenador Geral ou quando delegado à SEDES e à Direção do Instituto 

Tocar.

 Elaboração e apresentação dos relatórios de execução e de atividades do Serviço de Alojamento.

 Zelar pela qualidade do atendimento em princípios de humanidade e das garantias de direitos.
 

E - Auxiliar Administrativo 
 
Salário Bruto: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Benefícios: Vale Transporte, vale alimentação no local, assistência médica básica, plano odontológico e 
seguro de vida do Sindicato da Categoria. 

Local de Trabalho: Autódromo de Brasília/DF. 

Escolaridade mínima para a vaga: Nível médio / Superior. 
Jornada de Trabalho: Com escalas de trabalho e horários de 12 x 36. 
 

ATRIBUIÇÕES: 

 
 Recepcionar os acolhidos, realizando seu cadastro no sistema;

 Alimentas planilhas de alimentação, dormitórios, desligados, acolhidos, entre outras.

 

 Acompanhar o Sistema do SIDIs, avaliando junto ao chefe de plantão os que receberão aptos e inaptos.

 Organizar o Adm diariamente

 Organizar documentações dos acolhidos e repassar diariamente para o psicossocial;

 Auxiliar nas demandas necessárias da parte de recursos humanos e financeira

 Acompanhar folhas de ponto, verificando situações de esquecimentos, faltas, atestados para correção.



 

 Acompanhar o Sistema do SIDIs, avaliando junto ao chefe de plantão os que receberão aptos e inaptos.

 Organizar o Adm diariamente

 Organizar documentações dos acolhidos e repassar diariamente para o psicossocial;

 Auxiliar nas demandas necessárias da parte de recursos humanos e financeira

 Acompanhar folhas de ponto, verificando situações de esquecimentos, faltas, atestados para correção 

e alimentação do sistema.

 Realizar solicitação de transferências e transporte (ipês) para os acolhidos.
 
 
 
 
F- Agente de Portaria 
 
Salário Bruto: R$ 1.600,00 (mil e seissentos reais). 

Benefícios: Vale Transporte, vale alimentação no local, assistência médica básica, plano odontológico e 

seguro de vida do Sindicato da Categoria. 
Local de Trabalho: Autódromo de Brasília/DF. 

Escolaridade mínima para a vaga: Nível médio / fundamental. 

Jornada de Trabalho: 12/36 semanais. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
  ●  Controlar o acesso de pessoas às dependências internas e externas da unidade; 
  ●  Controlar a entrada de materiais e prestadores de serviço; 
  ● Controlar a entrada de veículos; 

  ● Zelar pela segurança das pessoas e patrimônio; 

 
G- Auxiliar de Serviços Gerais 

 
Salário Bruto: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). 

Benefícios: Vale Transporte, vale alimentação no local, assistência médica básica, plano odontológico e 

seguro de vida do Sindicato da Categoria. 
Local de Trabalho: Autódromo de Brasília/DF. 

Escolaridade mínima para a vaga: Nível médio / fundamental. 

Jornada de Trabalho: 12/36 semanais. 

 

ATRIBUIÇÕES: 
● Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da unidade; 
● Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral para mantê-los em condições de uso; 
● Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
● Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 
● Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 
● Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; 
● Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança do trabalho; 
● Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho. 

● Executar outras atividades de apoio operacional ou correlatas. 
 

DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

1- O contrato de trabalho será assegurado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

2- Condições de trabalho: com escalas de trabalho e horários de 12 x 36 quando necessário ou de acordo com a necessidade 



dos serviços, exceto para os cargos de Auxiliar Administrativo, Psicólogo(a) e Assistente Social. 

3- O recolhimento dos encargos sociais e outras vantagens são assegurados nos termos da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

 
DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS 

Quando da contratação, o candidato selecionado deverá se submeter a exames médicos pré admissionais de caráter 

eliminatório, sob a responsabilidade do Instituto Tocar, que deverá aferir a aptidão física e mental para exercício do 

cargo e da função. 

 
 

DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 

A seleção do candidato à vaga escolhida não implica, automaticamente, a obrigatoriedade na sua admissão. A 

contratação do candidato aprovado será realizada de acordo com as necessidades administrativas do Instituto Tocar. A 

aprovação no processo seletivo não gera expressamente o direito a contratação, caso necessário no decorrer do 

Processo Seletivo e identificado à necessidade do cargo/função será realizado cadastro  reserva. 

 
 

 
Brasília-DF, 02 de outubro de 2020. 

 

 
 

     _ 
 

______________________________________ 
Maria Regina de Almeida 

Presidente 
Instituto Tocar 

 
 



                                          Instituto Tocar 
 

04.510.481/0001-36 
 

[Digite texto] 
 

 


	DO CONTRATO DE TRABALHO
	DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS
	DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

