Atenção: Projeto Guri contrata:
Coordenador (a) de Polo para atuar na cidade de Caconde –
2ª a 5ª feira - 20 horas semanais
PRINCIPAIS ATIVIDADES:
- Garantir a coordenação das atividades do polo, sob a óptica social
e administrativa, bem como realizar a articulação do atendimento
às crianças adolescentes e jovens alunos da AAPG
- Gerir equipe do Polo quanto as atividades operacionais do polo
- Controlar folha de frequência e divulgar o projeto junto à
comunidade
- Conduzir os processos de matrícula e re-matrícula dos alunos
- Inserir no diário de sala os dados pertinentes
- Estabelecer interface entre a Regional e os empregados do polo
- Solicitar materiais (instrumentos, acessórios e materiais de
escritório)
- Controlar o patrimônio do polo participar de eventos diversos
solicitados pelas diretorias (reuniões, capacitações, seminários,
encontros, fóruns em sites diversos e EAD, conferências, cursos,
apresentações e afins)
- Controlar o acervo cultural da Amigos do Guri no polo
- Planejar e realizar reuniões com familiares e relatar ao Supervisor
DS possíveis intercorrências
- Executar ações dos núcleos da DDS e relacionar-se com o parceiro
- Mapear rede de atendimentos, identificar e acompanhar
problemáticas individuais e coletivas
- Direcionar alunos e/ou familiares às redes de atendimentos locais
- Participar de reuniões, congressos, seminários, encontros de rede
- Manter-se à disposição e bom relacionamento com familiares
- Atuar de maneira efetiva como interlocutor do polo
- Realizar um mapeamento de possíveis parcerias complementares
ao projeto
- Realizar atividades complementares
- Coletar e compilar dados relacionados às pesquisas
socioeconômicas de mapeamento
- Realizar reuniões com diretores de escola
- Lançar dados no WAE
Benefícios: VT, Assistência Médica, Sesc, Seguro de Vida e Convênio
Farmácia.
Local de trabalho: Caconde - SP
VAGA TAMBÉM PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Os interessados deverão cadastrar seu curriculum no site do Projeto
Guri : www.projetoguri.org.br/trabalhe-conosco/
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