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CARGO FUNÇÃO DESEMPENHADA 
VALOR 

MENSAL 

VALOR TOTAL 

Coordenador de Campo Profissional responsável pelo desenvolvimento e realização das atividades previstas, com foco no trabalho 
em equipe, motivação, clima organizacional e realização das ações previstas no projeto. 

5.000,00 60.000,00 

Coordenador Administrativo Profissional responsável pelas rotinas administrativas, pelo planejamento e a gestão dos recursos da 
entidade, sejam estes: materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos, como também pelo 
monitoramento desde o início do projeto até a prestação de contas.  

5.000,00 60.000,00 

Coordenador Técnico Profissional responsável por coordenar e controlar todas as atividades realizadas, pelos colaboradores do 
projeto, ligado diretamente à Coordenação Geral do projeto. 

5.000,00 60.000,00 

Secretária Executiva Profissional responsável pela organização do escritório, base de apoio do projeto (QG), pela comunicação 
dos colaboradores e auxiliares e por prestar assistência e assessoramento diretos ao coordenador geral. 

4.000,00 48.000,00 

Designer Gráfico Profissional responsável pela criação e design da identidade visual do projeto, definindo o visual das peças 
que irão ser utilizadas em cada uma das etapas do projeto e redes sociais. 

1.500,00 18.000,00 

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. 

3.500,00 42.000,00 

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 e de todas as ações 

3.000,00 36.000,00 

Pedagogo 
Profissional responsável pela operacionalização do projeto, dos métodos e sistemas pedagógicos do 
projeto, visando o desenvolvimento do processo de aprendizagem, assim como, identificando as 
dificuldades dos jovens, desenvolvendo práticas e didáticas pedagógicas, sempre mantendo um nível 
elevado de conteúdo educacional, propondo uma gestão participativa e completamente democrática. 

3.000,00 90.000,00 

Terapeuta Ocupacional 
Profissional responsável pelo uso de tecnologias e atividades diversas para promover a autonomia dos 
jovens com dificuldade de integrar-se à vida social em razão de problemas físicos, mentais ou emocionais, 
estando comprometido em apoiar a elaboração das metodologias para Atendimento dos Jovens e ações do 
projeto. 

2.000,00 12.000,00 

Instrutor Cultural Profissional responsável em conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações das oficinas 
culturais comprometido com o desenvolvimento da cidadania e da promoção cultural para os jovens. 

1.900,00 45.600,00 
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Instrutor Cultural Centro 3 Profissional responsável em conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações das oficinas 
culturais comprometido com o desenvolvimento da cidadania e da promoção cultural para os jovens. 

1.900,00 11.400,00 

Instrutor Esportivo Profissional responsável em conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações das oficinas 
de esporte comprometido com o desenvolvimento da cidadania e da promoção do esporte para os jovens. 

1.900,00 45.600,00 

Instrutor Esportivo Centro 3 Profissional responsável em conceber, planejar, organizar, operacionalizar conteúdos e ações das oficinas 
de esporte comprometido com o desenvolvimento da cidadania e da promoção do esporte para os jovens. 

1.900,00 11.400,00 

Monitor/ Estagiário Cultural Acompanhar e apoiar todo o planejamento do projeto, controle e monitoramento das ações.  
600,00 14.400,00 

Monitor/ Estagiário Cultural 

Centro 3 
Acompanhar e apoiar todo o planejamento do projeto, controle e monitoramento das ações. 

600,00 3.600,00 

Monitor/Estagiário Esportivo Acompanhar e apoiar todo o planejamento do projeto, controle e monitoramento das ações.  
600,00 14.400,00 

Monitor/Estagiário Esportivo Acompanhar e apoiar todo o planejamento do projeto, controle e monitoramento das ações.  
600,00 3.600,00 

SUBTOTAL 576.000,000 

 


