
 
 

ANEXO I 

 
QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E 

ATRIBUIÇÕES. 
 

A) VAGAS POR LOTAÇÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 
 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

LOTAÇÃO REGULARES 
RESERVADAS 

(PCD) 
TOTAL 

 
AGENTE 

SOCIOEDUCATIVO 
 
 

VITÓRIA DE SANTO 
ANTÃO 

15 01 16 

CARUARU 57 04 61 

GARANHUNS 27 02 29 

ARCOVERDE 07 01 08 

PETROLINA 18 01 19 

TOTAL 124 09 133 

 
* A lotação será discricionária a Administração Pública conforme a conveniência e oportunidade. 

 
B)  REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES. 
 

 

AGENTE SOCIOEDUCATIVO 

REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido 

por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.584,00 (Hum mil, quinhentos e oitenta e quatro) reais. 

JORNADA DE TRABALHO: Regime de plantão, numa escala de 24 horas de serviço por 
72 horas de descanso, obedecendo a escala funcional elaborada e fornecida exclusivamente pela 
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FUNASE/ SDSCJ, inclusive aos 
sábados, domingos e feriados, de acordo com a legislação   estadual vigente. 

ATRIBUIÇÕES: Recepcionar os socioeducandos internos na unidade de atendimento, sempre 
com solicitude, orientando-os sobre seus direitos, deveres e normas disciplinares; garantir a 
integridade física, psicológica e moral dos socioeducandos; acompanhar os socioeducandos em 
consultas médicas, exames, audiências e visitas domiciliares, conforme orientação recebida da 
direção da unidade de atendimento; acompanhar os socioeducandos em suas atividades diárias 
de educação, esporte e lazer, tais como aulas, cursos, recreação, além de outras, dentro e fora 
das unidades de atendimento; conduzir os socioeducandos ao atendimento por técnicos, 
coordenadores e direção das unidades; viabilizar a higiene dos ambientes de convivência dos 
socioeducandos, assim como dos espaços por eles utilizados; sugerir atividades de educação, 
esporte e lazer para os socioeducandos; zelar pela disciplina dos socioeducandos sua e de seus 
colegas, nas dependências da unidade onde exercerem suas atividades laborais; efetuar custódia 
dos socioeducandos quando solicitado pela direção da unidade; fazer relato diário, em livro de 
ocorrências, registrando as situações vivenciadas, providências adotadas e o comportamento dos 
socioeducandos intervir, nas dependências da unidade de atendimento, em situações de conflito e 
eventuais tumultos, visando pôr fim às mesmas, evitando violência de qualquer ordem, tais como 
agressões físicas e/ou morais; propor e cumprir, rigorosamente, as normas de segurança 
estabelecidas para a unidade em que exercerem suas atividades funcionais; participar de 
reuniões, emitindo suas opiniões, acerca do trabalho visando à interação e à unidade da ação; 
prestar socorro imediato aos socioeducandos em casos de emergência, encaminhando-os para o 
setor competente; quando requisitado deverá auxiliar na elaboração, e avaliação do Plano 
Individual de Atendimento ao Adolescente – PIA; Realizar revistas nos alojamentos e demais 
dependências da Unidade Socioeducativa, visando recolher objetos ou substâncias proibidas; 
controlar e Registrar o ingresso de pessoas e veículos de serviço nos acessos, nas recepções e 
portarias das Unidades Socioeducativas; participar das atividades relacionadas ao treinamento e à 
capacitação; participar do processo de integração interdisciplinar, para a elaboração, o 
acompanhamento e avaliação das ações; revistar os socioeducandos e os locais 
porelesocupados;executaroutrasatividadescorrelatas,sempreeemtodasassuasatribuições,de forma 
satisfatória à prestação dos serviços cabíveis à FUNASE, observados aspectos funcionais tais 



como pontualidade, assiduidade e adequação ao próprio serviço, Acompanhar os socioeducandos 
fora da unidade, quando solicitado,incluindo-se custódias em hospitais,mantendo a ordem, 
disciplina e segurança, zelando por sua integridade física e a do 
socioeducando;Comunicar, na troca do plantão, algum detalhe ou fato que mereça ser destacado; 
Evitar, por todos os meios legítimos, a evasão de socioeducandos; 

 


