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ANEXO I
 
 

QUADRO DE VAGAS
 

Setor
 
Horário de
Trabalho
 

Carga
horária
semanal

Nº Vagas
Valor
da
bolsa
R$

Perfil desejado A�vidades a serem
realizadas

ESPAÇO
KIDS

Noturno
(Segunda à
quinta das
18 às 21h)

12h 01 (Uma) 240,00 ACADÊMICO: Estudante
regularmente matriculado e
frequentando às aulas do curso
Técnico em Agropecuária
Subsequente
do Campus Avançado Pedro
Afonso - IFTO.
 
PESSOAL: Demonstrar
capacidade de acolhimento,
empa�a, demonstrar paciência,
capacidade de escuta, de
percepção, de manter a calma
em situações crí�cas.
 
Demonstrar discrição,
capacidade de tomar decisões,
demonstrar cria�vidade,
capacidade de buscar
informações e orientações
técnicas com os responsáveis
pelo setor, além de capacidade
de inicia�va. 

 
Atuação com bebês e
crianças no cuidado da
aparência e higiene,
controlar horários das
a�vidades diárias,
es�mular, alimentar,
higienizar e zelar pelo
bem-estar e segurança
dos bebês e crianças.
Par�cipar dos momentos
de refeição, higiene,
descanso e demais
a�vidades que fazem
parte da ro�na da criança
no Espaço Kids. Estar
atento às ações, verificar
informações, sinais dados,
passar informações do dia
a dia, relatar o dia-a-dia
do bebê ou criança aos
responsáveis, manter o
lazer e a recreação no dia-
a-dia, deses�mular a
agressividade. Observar a
qualidade do sono, ajudar
nas terapias ocupacionais
e �sicas quando
solicitado, prestar
cuidados especiais,
observar alterações �sicas
(manchas, inchaço,
ferimentos), observar as
alterações de
comportamento. Dar
apoio emocional,
promover a�vidades de
es�mulo a afe�vidade,
es�mular a
independência. Manter o
ambiente organizado e
limpo, prevenir acidentes,



cuidar da roupa e objetos
pessoais, preparar os
alimentos de acordo com
as necessidades.
Es�mular o gosto pela
música, dança e esporte,
selecionar jornais, livros e
revistas de acordo com a
idade, ler estórias e
textos, ensinar boas
maneiras.
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