
Edital de Processo Seletivo para profissional Educador(a) Social 2 

 

A Fundação Síndrome de Down contrata para o  Projeto Território de Todos, vinculado 
ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD): 
 

Educador(a) Social 2 

 

Atribuições do(a) Profissional Educador(a) Social 2: 
 

Promover a inclusão e autonomia de pessoas com deficiência intelectual que se 
encontram em situação de exclusão, através de grupos, oficinas, atividades lúdicas, 
visitas domiciliares, etc; articular os casos com a rede intersetorial; desenvolver ações 
no território; participar de reuniões e planejamento, construir um plano de ação junto 
a equipe e usuário. Elaborar registros das atividades desenvolvidas. 
 

Requisitos obrigatórios: 
 

1. Ensino Superior Completo; 
2. Residir em Campinas 

3. Desejável experiência comprovada com trabalho de educador(a) social na área das 
políticas sociais (Assistência Social, Saúde ou Educação). 
4. Desejável experiência com oficinas lúdicas, arte educação ou dança; 
Duração do contrato: 23 meses contados a partir da data da contratação. 
Carga horária semanal: 30 horas. 
Salário R$ 4.424,63 

Número de vagas: 05, sendo uma exclusiva para profissional com formação em dança. 
Currículos devem ser enviados até 30 de novembro de 2020 por email para: 
curriculos@fsdown.org.br  
 

**Importante: incluir a vaga pretendida no campo assunto** 

  



Edital de Processo Seletivo para profissional Psicólogo 

 

A Fundação Síndrome de Down contrata para o Projeto Território de Todos vinculado 
ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD): 
 

Psicólogo(a) 
 

Atribuições do(a) Profissional Psicólogo(a): 
 

Promover a inclusão e autonomia das pessoas com deficiência intelectual que se 
encontram em situação de exclusão. Articular os casos com a rede intersetorial. 
Realizar visitas domiciliares para avaliação e desenvolvimento de atividades. Dar 
suporte aos educadores(as) sociais no planejamento de ações lúdicas e outras 
intervenções com os usuários. Desenvolver o plano de ação juntamente com o(a) 
educador(a) social(a). Participar dos processos de planejamento, organização e 
implantação do Serviço no território; participar de reuniões da instituição e outras; 
Realizar busca ativa de usuários e atendimentos. Planejar, organizar e facilitar as rodas 
de diálogos com as famílias; articular a inserção do Serviço nos processos de 
mobilização para a cidadania no território. Elaborar relatórios e registros das ações 
realizadas. 
 

Requisitos obrigatórios: 
 

1. Graduação em Psicologia ( em curso reconhecido pelo MEC) e registro no Conselho 
de Classe ativo; 
2. Experiência comprovada de, no mínimo, 3 anos com trabalho técnico na área das 
políticas sociais (Assistência Social, Saúde ou Educação). 
3. Residir em Campinas 

Requisitos desejáveis: 
1. Experiência no trabalho com pessoas com deficiência intelectual na perspectiva da 
inclusão social, baseada no Modelo Social; 
2. Experiência com pesquisa acadêmica, análise de dados e escrita de trabalhos 
científicos; 
3. Pós-graduação; 
Duração do contrato: 23 meses contados a partir da data da contratação. 
Carga horária semanal: 30 horas. 
Salário R$ 4.424,63 

Currículos devem ser enviados até 30 de novembro de 2020 por email para: 
curriculos@fsdown.org.br  
 

**Importante: incluir a vaga pretendida no campo assunto** 

 

 

 

 



Edital de Processo Seletivo para profissional Assistente Social 
 

A Fundação Síndrome de Down contrata para o Projeto Território de Todos vinculado 
ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD): 
 

Assistente Social 
 

Atribuições do(a) Profissional Assistente Social: 
 

Promover a inclusão e autonomia das pessoas com deficiência intelectual que se 
encontram em situação de exclusão. Articular os casos com a rede intersetorial. 
Realizar visitas domiciliares para avaliação e desenvolvimento de atividades. Dar 
suporte aos educadores(as) sociais no planejamento de ações lúdicas e outras 
intervenções com os usuários. Desenvolver o plano de ação juntamente com o(a) 
educador(a) social(a). Participar nos processos de planejamento, organização e 
implantação do Serviço no território; participar de reuniões da instituição e outras. 
Realizar busca ativa de usuários. Planejar, organizar e facilitar as rodas de diálogos com 
as famílias; articular a inserção do Serviço nos processos de mobilização para a 
cidadania no território. Elaborar relatórios e registros das ações realizadas. 
 

Requisitos obrigatórios: 
 

1. Graduação em Serviço Social ( em curso reconhecido pelo MEC) e registro no 
Conselho de Classe ativo; 
2. Experiência comprovada de, no mínimo, 3 anos com trabalho técnico na área das 
políticas sociais (Assistência Social, Saúde ou Educação). 
3. Residir em Campinas 

Requisitos desejáveis: 
1. Experiência no trabalho com pessoas com deficiência intelectual na perspectiva da 
inclusão social, baseada no Modelo Social; 
2. Experiência com pesquisa acadêmica, análise de dados e escrita de trabalhos 
científicos; 
3. Pós-graduação; 
Duração do contrato: 23 meses contados a partir da data da contratação. 
Carga horária semanal: 30 horas. 
Salário R$ 4.424,63 

Currículos devem ser enviados até 30 de novembro de 2020 por email para: 
curriculos@fsdown.org.br  
 

**Importante: incluir a vaga pretendida no campo assunto** 
  



Edital de Processo Seletivo para profissional Assistente Administrativo 

 

A Fundação Síndrome de Down contrata para o Projeto Território de Todos vinculado 
ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD):  
 

Assistente Administrativo 

 

Atribuições: 
 

O profissional irá atuar na execução de orçamentos e processos de compras, contas a 
pagar e receber, controles administrativos diversos, atendimento e acompanhamento 
de fornecedores externos, apoio e suporte aos técnicos envolvidos no projeto, 
elaboração de relatórios financeiros e prestação de contas. 
 

Perfil: 
 

– Formação nível superior em cursos de área administrativa, financeira, ou correlatas; 
– Desejável experiência em gestão de recursos de origem pública, orçamentos, 
prestação de contas, contas a pagar, recursos humanos, compras, cotações, etc; 
– Conhecimento avançados do Pacote Office (principalmente Excel); 
– Boa comunicação verbal e escrita; 
– Residir em Campinas; 
– Disponibilidade imediata; 
– Regime de contratação CLT por tempo determinado (24 meses). 
Carga Horária: 
44 horas/ semanais 

Horário de Trabalho: 2ª a 6ª das 8h00 às 18h00. 
Salário R$ 2.516,26 

Benefícios: VR 

Currículos devem ser enviados até 30 de novembro de 2020 por email para: 
curriculos@fsdown.org.br  
 

 

**Incluir a vaga pretendida no campo assunto** 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Edital de Processo Seletivo para Coordenador de Projeto: 
 

A Fundação Síndrome de Down contrata para o Projeto Território de Todos vinculado 
ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD): 
 

Coordenador de Projeto 

Atribuições: 

Coordenar o planejamento, a organização e implementação do Serviço no território. 
Coordenar a equipe  do projeto Território de Todos e todas as ações previstas para a 
execução do projeto. Planejar as ações junto às equipes. Organizar a metodologia de 
intervenção, logística e fluxo dos atendimentos, com o apoio da equipe e coordenação 
geral da instituição. Promover o trabalho em equipe. Promover a discussão de casos 
em rede e articulação do cuidado compartilhado. Fomentar a capacitação dos 
profissionais envolvidos no projeto e alinhar com a filosofia institucional e o modelo 
social. Elaborar relatórios e organizar formas de registros e levantamentos de dados. 
Desenvolver ferramentas de avaliação de impacto e de esforço do projeto. Coordenar 
reuniões de equipe e participar das demais reuniões institucionais e de rede. 
Estabelecer vínculo e boas práticas em rede. Promover a articulação entre todos os 
projetos da Fundação Síndrome de Down. 

Requisitos obrigatórios: 
 

1.Ensino Superior Completo ( em curso reconhecido pelo MEC) e registro no Conselho 
de Classe ativo; 
2. Experiência comprovada de, no mínimo, 3 anos com trabalho técnico na área das 
políticas sociais (Assistência Social, Saúde ou Educação). 
3. Experiência de, no mínimo, 2 anos em gestão de serviço e/ou projeto; 
3. Residir em Campinas 

Requisitos desejáveis: 
1. Experiência no trabalho com pessoas com deficiência intelectual na perspectiva da 
inclusão social, baseada no Modelo Social; 
2. Experiência com pesquisa acadêmica, análise de dados e escrita de trabalhos 
científicos; 
3. Pós-graduação; 
Duração do contrato: 24 meses contados a partir da data da contratação. 
Carga horária semanal: 30 horas. 
Salário R$ 6.194,48 

Currículos devem ser enviados até 30 de novembro de 2020 por email para: 
curriculos@fsdown.org.br  
 

**Importante: incluir a vaga pretendida no campo assunto** 
 


