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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 
 
 

EDITAL DE ABERTURA 
 
 

A Prefeitura Municipal de Poá, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
da Secretaria de Administração e da Comissão de Processo Seletivo nomeada pela Portaria nº 39.355, 
de 04 de abril de 2017, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado n° 
001/2017, para contratação de DIGITADOR, INSTRUTOR DE MUSICA, INSTRUTOR DE TEATRO, 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, INSTRUTOR DE CIRCO, CUIDADOR DE IDOSO, EDUCADOR SOCIAL E 
CUIDADOR, em caráter temporário e emergencial, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição 
Federal e das Leis Municipais n°s 2.062, de 25/07/1989; 2.735, de 23/09/1999; 3.534, de 18/11/2011 
e no que couber, a Lei Municipal n 3718, de 07/05/2014. 

 
O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais abaixo transcritas: 

 
1 - DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES: 
 
1.1 O Processo Seletivo destina-se à contratação por tempo determinado das funções de 

DIGITADOR, INSTRUTOR DE MUSICA, INSTRUTOR DE TEATRO, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, 
INSTRUTOR DE CIRCO, CUIDADOR DE IDOSO, EDUCADOR SOCIAL E CUIDADOR a fim de atender 
PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAS nas seguintes condições: 

 

Denominação/Emprego Nº de Vagas Escolaridade Carga Horária Salário 

DIGITADOR 10 Ensino M. 
Completo 

36 horas R$ 1.301,11 

INSTRUTOR DE MÚSICA 01 Ensino M. 
Completo 

20 horas R$ 1.419,40 

INSTRUTOR DE TEATRO 01 Ensino M. 
Completo 

20 horas R$ 1.419,40 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 01 Ensino M. 
Completo 

36 horas R$ 1.774,25 

INSTRUTOR DE CIRCO 01 Ensino M. 
Completo 

20 horas R$ 1.419,40 

CUIDADOR DE IDOSO 05 Ensino M. 
Completo 

40 horas R$ 1.419,40 

EDUCADOR SOCIAL 10 Ensino M. 
Completo 

40 horas 
 

R$ 1.491,40 

CUIDADOR 01 Ensino M. 
Completo 

40 horas R$ 1.419,40 

 
1.2 – As tarefas atinentes às funções deste Processo Seletivo estão previstas em conformidade com 
as definições contidas neste Edital. 
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2. DOS REQUISITOS: 
 
Documentos comprobatórios: 
2.1 - DIGITADOR, INSTRUTOR MÚSICA, INSTRUTOR DE TEATRO, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, 
INSTRUTOR DE CIRCO, CUIDADOR DE IDOSO, EDUCADOR SOCIAL E CUIDADOR: 
2.2 - Ensino médio completo - Certificado, diploma declaração de conclusão do curso ou histórico 
escolar emitido por Instituição autorizada pelo Ministério da Educação. 
2.3- Diplomas, Certificados, Cursos de especialização inerente à função pretendida (para fins de 
pontuação e classificação). 
 
3 – DAS INSCRIÇÕES: 
 
3.1 - Em virtude de excepcional interesse público, as inscrições estarão abertas no período de 18 e 19 
de Abril de 2017, das 09:00 às 15:00 horas, no seguinte local: 
 

• PRAÇA DOS EVENTOS “Lucília Gomes Felippe” 
Av. Antônio Massa, 150 - Centro, Poá – SP – 08550-350 

 
3.2- As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração; 
3.3- No caso de inscrições por procuração pública ou particular, será exigida a entrega do respectivo 
mandato, acompanhado de cópia do documento de identidade do candidato; 
3.4- Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, internet ou similares, nem fora do local ou 
período relacionado para o recebimento das inscrições; 
3.5- Para efetuar sua inscrição o candidato ou seu procurador deverá preencher a ficha de inscrição, 
disponível no local das inscrições; 
3.6- Trazer fotocópias dos documentos abaixo relacionados que, após serem conferidos com os 
originais, serão anexadas à ficha de inscrição: 
- Documentos que comprovem qualificação e habilitação; 
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 16 anos; 
- Cédula de identidade (RG) e CPF ou Carteira de Identidade Profissional. 
 
4- DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA: 
 
4.1- Para efeito do que dispõe o inciso VIII, do artigo 37, da Constituição Federal, as pessoas 
portadoras de deficiência física participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos no que se refere ao conteúdo e avaliação das provas, mantidas as condições 
especiais para adequação da sua aplicação às condições restritas do deficiente. Ficam assegurados 
5% (cinco) por cento das vagas para as pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida; 
4.2- O candidato portador de deficiência deverá declarar na Ficha de Inscrição essa condição e a 
deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico atualizado atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional da Doença – CID. Esse Laudo será anexado à Ficha de Inscrição. Caso o candidato não 
anexe o Laudo Médico atualizado não será considerado como pessoa portadora de deficiência, apto 
para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de inscrição; 
4.3- O candidato, cuja deficiência, não for configurada, ou quando esta for considerada incompatível 
com função a ser desempenhada, será desclassificado; 
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4.4- Serão publicadas 02 (duas) listas simultâneas dos aprovados em ordem classificatória, uma 
contendo os nomes dos candidatos portadores de deficiência e outra com todos que lograrem êxito 
no Processo Seletivo; 
4.5- Na falta de candidatos habilitados para as vagas reservadas a portadores de deficiência, serão 
essas preenchidas pelos demais habilitados, com estrita observância da ordem classificatória; 
4.6- Para beneficiar-se do que faculta o item 4.1 deste EDITAL, o portador de deficiência quando da 
inscrição, deverá declarar tal condição, de acordo com o disposto no item 4.2. 
 
5- DA AVALIAÇÃO:  
 
5.1 – O processo Seletivo para CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER PROGRAMAS E 
PROJETOS da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social consistirá na avaliação de prova 
escrita e de títulos, especificamente referentes à área de inscrição, conforme conteúdo 
programático, Anexo II deste Edital: 
5.2 – A lista dos candidatos por modalidades e a data das avaliações serão publicadas previamente 
no site da Prefeitura www.poa.sp.gov.br e no jornal Diário de Suzano, responsável pelas publicações 
oficiais do Município de Poá. 
5.3 – Das Avaliações: 
Prova Escrita: Eliminatória e Classificatória até 100 (cem) pontos; 
Avaliação de Títulos: Classificatória até 20 (vinte) pontos: 
5.4 – Da prova Escrita: 
A prova escrita consistirá na avaliação escrita a ser realizada pela Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, em local e data a serem previamente divulgados no Diário Oficial do 
Município (Diário de Suzano) e no site da Prefeitura www.poa.sp.gov.br; 
5.4.1 – O candidato deverá obter a pontuação mínima de 50 (cinquenta) pontos. 
5.5 – Dos títulos: Títulos Especialização na área de inscrição, conforme pontuação e carga horária, 
abaixo: 
Superior a 360 horas: 4,0 pontos; 
Entre 180 e 360 horas: 3,0 pontos; 
Inferior a 180 horas: 1,0 pontos 

Entregue no ATO DA INSCRIÇÃO. 
 
6- DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
6.1- A classificação será publicada pela Secretaria Municipal de Administração no Diário Oficial do 
Município e afixada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Poá. 
6.2- Em caso de igualdade de classificação, terá preferência sucessivamente para a contratação, o 
candidato que, até o término do prazo para inscrição, comprovar ter: 

a) Maior idade; 
b) Maior número de filhos menores de 16 (dezesseis) anos; 
c) A partir da publicação da classificação, o candidato terá 02 (dois) dias úteis para entrar 

pessoalmente, com recurso junto a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento 
Social, dirigido à Comissão Julgadora. 

 
7- DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO: 
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7.1- Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos; 
7.2- Estar quites com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino; 
7.3- Não registrar antecedentes criminais e estarem em gozo dos direitos civis, políticos e eleitorais; 
7.4- Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício da função; 
7.5- Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público por justa causa. 
 
8- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
  
8.1- O presente Processo Seletivo terá validade por 01(um) ano, podendo ser prorrogado por igual 
período, conforme interesse público e oportunidade da Administração; 
8.2- Os contratos serão por prazo determinado, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, 
nos termos do inciso I, do artigo 9°, do Decreto Federal n° 3.048/1999; 
8.3- O prazo para interposição de recursos será de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem; 
8.3- As irregularidades na documentação, mesmo que verificados posteriormente, acarretarão a 
nulidade da inscrição, da classificação e da contratação do candidato; 
8.4- O candidato classificado obriga-se a manter atualizado seu endereço perante o Departamento 
de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração; 
8.5- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social e pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração; 
8.6- Caberá ao Senhor Prefeito Municipal a homologação do Processo Seletivo. 

 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ 
Em 11 de Abril de 2017. 

 
 
 

ROSA BATISTA DOS SANTOS 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
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ANEXO I 
 
DAS ATRIBUIÇÕES PARA A FUNÇÃO DE: DIGITADOR, INSTRUTOR DE MÚSICA, INSTRUTOR DE 
TEATRO, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, INSTRUTOR DE CIRCO, CUIDADOR DE IDOSO, EDUCADOR 
SOCIAL E CUIDADOR: 
 

• DIGITADOR: 
 

• Possuir ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática; 
Jornada de trabalho: 36 (trinta e seis) horas semanais. 
 

• Das atribuições do emprego de Digitador: 
 
Executar tarefas e atividades relativas à digitação de documentos e textos diversos, assim como a 
organização e arquivamento dos mesmos, procedendo de acordo com normas específicas para 
assegurar e facilitar o fluxo de trabalhos administrativos das unidades ao qual prestar serviço; 
Zelar pela conservação dos equipamentos operados, efetuando limpeza dos mesmos, conforme 
especificações técnicas, bem como solicitando manutenção quando de problemas detectados; 
Prestar orientação e efetuar treinamento de novos digitadores, sempre que necessário; 
Operar equipamentos (máquinas digitadoras ou similares), para transcrição de dados, através de 
digitação, de acordo com documentos de entrada, instruções de “lay-outs” dos relatórios de saída e 
utilizando programas desenvolvidos; 
Selecionar programas de digitação para execução dos trabalhos de transcrição de dados, buscando 
maior agilidade e eficiência; 
Controlar a gravação de arquivos de dados transcritos, por medida de segurança; 
Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 

• INSTRUTOR DE MÚSICA: 
 

• Possuir ensino médio completo; 
Jornada de Trabalho: 20 horas semanais. 
Conhecimento em música e musicalização infantil, conhecimentos em projetos sociais de música; 

Teoria Musical, leitura musical, harmonia, analise musical, conhecimento percepção musical; 
Conhecimentos em instrumento musical e instrumento harmônico, tessitura dos instrumentos 

musicais da área;  
Conhecimentos em história da música; estilos musicais; técnicas de ensino, técnicas de ensaio e 

aprendizagem musical; técnica vocal: classificação das vozes e a estrutura; 
Exercícios de afinação e de memorização. Respiração e canto. Percepção dos fenômenos 

auditivos; Articulação do texto cantado; Elementos estruturais da linguagem musical;  
Tendências educacionais quanto ao ensino da música, na sala de aula; visão interdisciplinar do 

conhecimento musical; técnica vocal para crianças, conhecimentos específicos em educação e 
percepção musical, conhecimento em percussão corporal e percepção vocal; noções básicas de 
direção e regência de grupos.  

 

• Das atribuições do emprego de instrutor de música: 
 
Orientar e ensinar o aluno a desenvolver habilidades musicais; 
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Desenvolver atividades de expressão vocal, contribuindo para o desenvolvimento da atenção e 
concentração em atividades de complementação pedagógica; 
Estimular a descoberta da musicalidade corporal; 
Orientar a escolha musical e debater suas repercussões sociais;  
Sugerir e organizar apresentações públicas; 
Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo. 
 

• INSTRUTOR DE TEATRO: 
 

• Possuir o ensino médio completo; 
Ministrar oficina de teatro objetivando desenvolver as aptidões de cada participante; 
Jornada de trabalho: 20 horas semanais 
 

• Das atribuições do emprego de instrutor de teatro: 
 
Contribuir para que o aluno consiga expressar através da arte do teatro seus sentimentos, seus 
sonhos, além de proporcionar integração aprendizagem do trabalho em grupo; 
Oferecer aos participantes a teoria e a prática de teatro e artes cênicas; 
Montar e apresentar esquetes e peças teatrais com os participantes; elaborar cenários; 
Seguir etapas como: formação do grupo, escolha do texto, ensaio, criação do figurino e dos cenários. 
 

• INSTRUTOR DE INFORMÁTICA: 

Possuir ensino médio completo; 
Jornada de trabalho: 36 horas semanais. 
Conhecimento do sistema operacional: Windows, Word, Software Microsoft Office Excel, 

conteúdos da Internet; 
Conhecimento técnico de hardware com a apresentação das peças principais e de peças de 

upgrade do computador, lecionar a montagem e encaixes de peças compatíveis. 
 

• Das atribuições do emprego de instrutor de informática: 
 
Desenvolver no aluno conhecimento mais direcionado a mercado de trabalho na área de informática, 
dando uma visão mais nítida a um possível futuro profissional; 
Possibilitar ao aluno uma apresentação melhor em entrevistas de emprego por possuir 
conhecimentos fixos sobre informática utilizados em escritórios e setores administrativos de uma 
empresa; 
Lecionar programas de utilidades básicas no mercado de trabalho, fazendo com que o aluno adquira 
conhecimentos de como utilizar e configurar informações usuais do computador; gerar relatórios, 
atas, documentos e textos diversos; planilhas e controles de tabelas e banco de dados simples; e 
configurações básicas e o funcionamento interativo de pesquisas na internet. 
 

• INSTRUTOR DE CIRCO: 
 

Possuir ensino médio completo; 
Jornada de trabalho: 20 horas semanais; 
Monitorar oficina de artes circenses desenvolvendo as aptidões de cada participante; 
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Apreciação, contextualização e prática do fazer artístico do palhaço; 
Difundir a cultura e história do palhaço brasileiro; 
Aprender e praticar técnicas de atuação do palhaço; 
Desenvolver capacidade de improviso e expressão corporal; 
Técnicas em acrobacias aéreas; 
Malabares; 
Acrobacias de solo e outras técnicas circenses. 
 

• Das atribuições do emprego de instrutor de circo: 
 
Ministrar aulas de circo dentro das especialidades de solo, aéreo, acrobacias, tecido acrobático e 
malabares; 
Montar performance e números; organizar apresentações; 
Realizar atividades de artes circenses que estimulem o desenvolvimento dos participantes com 
domínio de técnicas de interpretação e improvisação; 
Construção e elaboração de personagens, esquetes, espetáculos e dramaturgia, técnica circense, 
performances de palhaço, mímicas e intervenções; 
Realizar outras atividades correlatas. 
 

• CUIDADOR DE IDOSO: 
 

Possuir ensino médio completo; 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais; 
Desenvolver atribuições que diz respeito à pessoa idosa, aquilo que tem relação direta e 

indiretamente ao idoso; 
 

• Das atribuições do emprego de cuidador de idoso: 
 
Construir e manter Relações Positivas com o Idoso; 
Otimizar a Qualidade de Vida do Idoso em geral; 
Prevenir situações de Riscos, tais como: 
Vulnerabilidade física, emocional, cognitiva, familiar e social; 
Manter os Familiares do Idoso presente e informados; 
Estabelecer Redes de Contatos no entorno referente ao Idoso; 
Construir Relações   Positivas   com   Postura    Profissional   com   os    Familiares    e    outros  
Cuidadores/Equipe que atendam o Idoso; 
Saber administrar conflitos e impasses referentes ao Idoso, no geral; 
Obter e Conhecer o Estatuto do Idoso; 
Organizar e Manter limpos todos os ambientes que o Idoso utiliza; 
Planejar, Organizar e Executar as Atividades de Vida Diária – AVDs. 
 

• EDUCADOR SOCIAL: 
 

Possuir ensino médio completo; 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais; 
Poderá trabalhar em escalas (dias alternados) e período noturno; 
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Planejar, organizar, coordenar atividades relativas à sua função; formação de grupos e equipes; 
avaliar e encaminhar mensalmente relatório das atividades ao coordenador/equipe de referencia; 
participar de reuniões, cursos, capacitações e seminários; cooperar na execução de outros serviços e 
atividades determinadas pela chefia imediata; contribuir na realização de atos e eventos do projeto; 
exercer as demais funções decorrentes da sua função que lhes forem atribuídas. 

 

• Das atribuições de educador social: 
 
Executar programas, projetos e serviços das políticas públicas desenvolvidas pela administração 
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com a 
Lei Orgânica da Assistência Social, Política Nacional de Assistência Social - PNAS e Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, SUS, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população. - Propiciar a 
integração e reintegração dos usuários e suas famílias, colaborando na solução de seus problemas, 
utilizando, sob supervisão, os métodos e processos básicos de educação alimentar, higiene, 
relacionamento social, laborterapia, educação e/ou formação para o trabalho, qualificação 
profissional, entre outros. - Monitorar e acompanhar atividades de recreação, refeições, repousos, 
limpeza e conservação do ambiente. - Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos usuários e 
suas famílias. - Assistir aos usuários das políticas sociais de proteção básica e especial, programando 
e desenvolvendo atividades de caráter profissional, educativo e recreativo, atendendo às suas 
necessidades básicas, a fim de permitir sua emancipação e integração na sociedade. - Encaminhar 
e/ou acompanhar os usuários nas consultas e/ou atendimentos de saúde, educação, assistência 
social, jurídico e outros, quando necessário. - Acolher usuários, bem como seus familiares, 
verificando a documentação existente. Zelar pela integridade física e moral dos usuários, acionando 
órgãos e entidades necessários para garantir a segurança e proteção dos mesmos. - Propiciar aos 
usuários, um ambiente limpo, seguro e organizado, recebendo-os quando em seu acolhimento, 
auxiliando-os quanto ao funcionamento, horário, contribuindo com a realização das tarefas 
rotineiras, alimentação, entre outros. - Verificar, no ato do acolhimento dos usuários, a existência de 
hematomas, escoriações, bem como a sua integridade física, sempre comunicando à coordenação, 
caso haja a existência dos mesmos. - Orientar o usuário quanto à administração de medicamentos, 
conforme receita médica. - Atuar, principalmente nos abrigos municipais, atendendo o público, seja 
ele criança, adolescente, pessoas em situação de rua, mulher vítima de violência entre outros. - 
Manter o registro dos usuários atendidos, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibilitar 
entendimento do histórico do cotidiano, bem como do desenvolvimento biopsicossocial dos 
mesmos. - Acompanhar e monitorar os horários, bem como a programação exibida em TV, rádio, 
DVD, entre outros. - Registrar as atividades realizadas, quando necessário. 
 

• CUIDADOR: 
 

Possuir ensino médio completo; 
Jornada de trabalho: 40 horas semanais; 
Apoiar, acompanhar e auxiliar crianças e adolescentes em situação de risco ou fragilidade nas 

atividades diárias seja nos domicílios e/ou em qualquer tipo de instituições e unidades de 
atendimento social, na qual necessite de atenção ou cuidado diário.  
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• Das atribuições do emprego de cuidador: 
Construir e manter Relações Positivas com a criança e adolescente; 
Prevenir situações de Riscos, tais como: 
Vulnerabilidade física, emocional, cognitiva, familiar e social; 
Manter os familiares da criança e adolescente presente e informados; 
Estabelecer  redes  de   Contatos  de  serviços  públicos  e  privados  para  encaminhamento  da 
criança e adolescente; 
Construir    Relações    Positivas    com    Postura    Profissional   com   os   Familiares    e   outros 
Cuidadores/Equipe que atendam a criança e adolescente; 
Saber administrar conflitos e impasses referentes à criança e adolescente, no geral; 
Obter e Conhecer o Estatuto da criança e do adolescente; 
Planejar, Organizar e Executar as Atividades de Vida Diária; 

Propiciar a integração e reintegração dos usuários e suas famílias, colaborando na solução de seus 
problemas, utilizando, sob supervisão, os métodos e processos básicos de educação alimentar, 
higiene, relacionamento social, laborterapia, educação e/ou formação para o trabalho, qualificação 
profissional, entre outros; 
Monitorar e acompanhar o usuário nas atividades de recreação, refeições, repousos, limpeza e 
conservação do ambiente; 
Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos usuários e suas famílias; 
Encaminhar e/ou acompanhar os usuários nas consultas e/ou atendimentos de saúde, educação, 
assistência social, jurídico e outros; 
Zelar pela integridade física e moral dos usuários, acionando órgãos e entidades necessários para 
garantir a segurança e proteção dos mesmos; 
Propiciar aos usuários, um ambiente limpo, seguro e organizado, auxiliando-os quanto ao 
funcionamento, horário, contribuindo com a realização das tarefas rotineiras, alimentação, entre 
outros; 
Auxiliar, apoiar e orientar o usuário quanto à administração de medicamentos, conforme receita 
médica; 
Manter todos os registros dos usuários atendidos, documentação, relatórios atualizando-os e 
organizando-os, a fim de possibilitar entendimento do histórico do cotidiano, bem como do 
desenvolvimento biopsicossocial dos mesmos; 
 Acompanhar e monitorar os horários, bem como a programação exibida em TV, rádio, DVD, entre 
outros; 
Registrar as atividades realizadas, quando necessário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

ANEXO II 
 
Para ensino médio será exigido: 
CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS: Português: Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. 
Conjugação de verbos. Concordância entre adjetivo e substantivo e entre o verbo e seu sujeito. 
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. Compreensão de textos. 
Matemática: Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema métrico decimal. Sistema 
monetário brasileiro. 
Conhecimentos Específicos: 
Cuidador de Idoso: O Processo de Envelhecimento. Equipe interdisciplinar de atenção à pessoa 
idosa. Doenças mais comuns no idoso. Desafios de um bom cuidador. Entrando na rotina: sono, 
banho de aspersão e banho na cama, higiene bucal, alimentação e lazer. Ambiente Seguro. A 
importância da movimentação na prevenção de feridas. 
Educador Social/Cuidador: História Social da criança e da família; Sistema educacional brasileiro; 
A educação nos dias atuais; História dos movimentos sociais e mobilização social; Exclusão social. 
Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente; Proteção integral: Políticas 
integradas, Conselho de direitos: o que é, o que faz. Conselho Tutelar: o que é, o que faz. 
Crianças e adolescentes e famílias em situação de rua; Ato infracional e suas vicissitudes; Ética 
profissional. Direitos da Criança e do Adolescente; Pessoa com Deficiência e Idoso. 
Conhecimentos básicos sobre ECA, LOAS, da política Nacional do Idoso e da pessoa com 
Deficiência. 
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