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CARGO FUNÇÃO DESEMPENHADA 
VALOR 

MENSAL 

VALOR TOTAL 

Coordenador de 
Campo 

Profissional responsável pelo apoio à execução das atividades previstas no projeto, com atuação 
contínua nos Centros de Juventude, para atender as demandas relativas à estrutura, à logística 
como também apoio parcial ao Coordenador do Centro. Este profissional atua de forma 
itinerante, visitando diariamente cada Centro, monitorando e controlando a distribuição diária 
dos lanches, o funcionamento dos equipamentos e instalações, o abastecimento de material de 
expediente, entre outras atividades, com dedicação exclusiva, 40 horas semanais. 

6.000,00 72.000,00 

Coordenador Técnico 

Profissional responsável pelo controle da execução das ações previstas no projeto, coordenando 
e controlando as atividades realizadas pelos colaboradores, acompnahnado e monitorando as 
metas e indicadores previstos, entre outras atividades, com dedicação exclusiva, 40 horas 
semanais. 

6.000,00 72.000,00 

Coordenador 
Administrativo 

Profissional responsável pelo planejamento e a gestão dos recursos do projeto, materiais, 
patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos, como também pelo monitoramento das 
ações desde o início do projeto até a prestação de contas, entre outras atividades, com dedicação 
exclusiva, 40 horas semanais. 

6.000,00 72.000,00 

Coordenador de 
Oficinas  

Profissional responsável pela gestão das oficinas e dos cursos profissionalizantes quanto ao 
conteúdo pedagógico, apoio aos instrutores, atendimento aos alunos, acompanhamento e 
monitoramento dos resultados, entre outras atividades, com dedicação exclusiva, 40 horas 
semanais. 

6.000,00 72.000,00 

Coordenador Centro 
Juventude Ceilândia 

Profissional responsável pela coordenação e execução das atividades previstas no projeto, com 
atuação exclusiva no Centro de Juventude Ceilândia, entre outras atividades, com dedicação 
exclusiva, 40 horas semanais. 

4.000,00 48.000,00 

Coordenador Centro 
Juventude Estrutural 

Profissional responsável pela coordenação e execução das atividades previstas no porjeto, com 
atuação exclusiva no Centro de Juventude Estrutural, entre outras atividades, com dedicação 
exclusiva, 40 horas semanais. 

4.000,00 48.000,00 

Coordenador Centro 
Juventude Samambaia 

Profissional responsável pela coordenação e execução das atividades previstas no porjeto, com 
atuação exclusiva no Centro de Juventude Samambaia, entre outras atividades, com dedicação 
exclusiva, 40 horas semanais. 

4.000,00 48.000,00 

Secretária Executiva Profissional responsável pela organização do escritório, pela comunicação dos colaboradores e 
auxiliares e por prestar assistência e assessoramento diretos à coordenação geral, dedicação 
exclusiva na base de apoio, entre outras atividades, com dedicação exclusiva, 40 horas semanais. 

4.000,00 48.000,00 



 

 2 
Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP - CNPJ 04.319.160/0001-59. 

SHIS QI 05 Conjunto 06 Casa 16, Lago Sul, Brasília/DF CEP 71.615-060- Telefone: (61) 3365.5202 

 

Comunicador Social 
Profissional responsável por organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, 
analisando e comentando os acontecimentos.Divulgar as açõs do projeto, sitematicamente. 
Implantar ações de relações públicas, planejar e executar cerimonial e assessoria de imprensa, 
entre outras atividades, com dedicação exclusiva, 40 horas semanais.. 

4.000,00 48.000,00 

Designer Gráfico Profissional responsável pela criação, design e acompanhamento da identidade visual do projeto, 
definindo o visual das peças que irão ser utilizadas nas etapas do projeto e redes sociais, entre 
outras atividades, com dedicação de 30 horas semanais. 

2.000,00 24.000,00 

Assistente Social  
Profissional responsável pela coletividade e integração do indivíduo na sociedade, estando 
comprometido em apoiar a elaboração das metodologias para atendimento dos jovens e de todas 
as ações do projeto, entre outras atividades, com dedicação de 30 horas semanais. 

4.000,00 48.000,00 

Psicóloga 

Profissional responsável por avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais dos jovens como também diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, estando comprometido em apoiar a elaboração das metodologias para 
atendimento dos jovens, entre outras atividades, com dedicação de 30 horas semanais.  

4.000,00 48.000,00 

Instrutor de Oficina 
Cultura 

Profissional responsável por conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens, entre outras atividades, com dedicação de 40 horas semanais. 

2.850,00 34.200,00 

Instrutor de Oficina 
Empreender/Empoder
ar 

Profissional responsável por conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os 
jovens, entre outras atividades, com dedicação de 40 horas semanais. 

2.850,00 34.200,00 

Instrutor de Oficinas - 
Temas Diversos 

Profissional responsável por conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações 
das diversas oficinas dos Centros de Juventude, comprometido com oportunidades para os jovens 

1.900,00 22.800,00 

Monitor Senior de 
Oficinas Esporte 

Profissional responsável pela ministração e acompanhamento das diversas oficinas dos Centros, 
operacionalizando conteúdos e ações, comprometido com oportunidades para os jovens. 

1.100,00 39.600,00 

Monitor 1 - Oficinas 
Diversas  

 

Profissional responsável pela ministração e acompanhamento das diversas oficinas dos Centros, 
operacionalizando conteúdos e ações, comprometido com oportunidades para os jovens.. 

600,00 21.600,00 

Monitor 2 - Oficinas 
Diversas  

 

Profissional responsável pela ministração e acompanhamento das oficinas culturais dos Centros, 
operacionalizando conteúdos e ações, comprometido com oportunidades para os jovens. 

600,00 21.600,00 

 


