
 

 

O Parque Social, organização sem fins lucrativos, está com vagas abertas para 

coordenação e subcoordenação de projetos. Confira abaixo detalhes de cada 

oportunidade. 

 

Atenção: Só é permitido se cadastrar em apenas uma das vagas oferecidas. 

 

1. PROJETO MONITOR DE TURISMO  

VAGA: Coordenação de Projeto 

O PROJETO: Capacita adolescentes de 16 e 17 anos, formando-os para atuar como monitores de 

turismo na cidade de Salvador, através de aulas teóricas e em campo.  

REQUISITOS: Profissional com ensino superior completo, experiência em projetos sociais, 

resiliente, criativo, comprometido com resultados, capacidade de liderança, análise e solução 

de problemas, gestão de conflitos, boa comunicação oral e escrita, maturidade pessoal e 

profissional. 

DIFERENCIAL: Atuação na área de turismo  

ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades de todas as etapas; orientar a equipe técnica quanto às 

ações a serem desenvolvidas; elaborar relatórios mensais de atividades e gerir 

administrativamente o Projeto.   

FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT, 40H semanais (8h ás 17h), segunda a sexta-feira.  

LOCAL DE TRABALHO:  Rua Chile, n. 21 - Centro Histórico e no Parque Social - Av. ACM, Itaigara.  

REMUNERAÇÃO: Salário compatível com o mercado  

BENEFÍCIOS: Vale Alimentação + Vale Transporte + Plano de Saúde  

CANDIDATE-SE   

 

2. PROJETO JOVEM LÍDER EMPREENDEDOR SOCIAL   

VAGA: Coordenação de Projeto 

O PROJETO: Capacita adolescentes e jovens de 14 até 23 anos em empreendedorismo social e 

participação cidadã, promovendo o desenvolvimento de capacidades e conhecimento de 

conteúdos e ferramentas voltadas ao empreendedorismo social e terceiro setor.   

REQUISITOS: Profissional com ensino superior completo, experiência em projetos sociais, 

resiliente, criativo, comprometido com resultados, capacidade de liderança, análise e solução 

de problemas, gestão de conflitos, boa comunicação oral e escrita, maturidade pessoal e 

profissional. 

DIFERENCIAL: Atuação com empreendedorismo social e protagonismo juvenil.   

https://forms.gle/xkS4F5yFgvg5nDSTA


ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades de todas as etapas; orientar a equipe técnica quanto às 

ações a serem desenvolvidas; elaborar relatórios mensais de atividades e gerir 

administrativamente o Projeto.   

FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT, 40H semanais (8h ás 17h), segunda a sexta-feira.  

LOCAL DE TRABALHO: Parque Social – Av. ACM, Itaigara  

REMUNERAÇÃO: Salário compatível com o mercado  

BENEFÍCIOS:  Vale Alimentação + Vale Transporte + Plano de Saúde  

CANDIDATE-SE 

  

3. PROJETO EMPREENDEDOR DIGITAL  

VAGA: Coordenação de Projeto  

O PROJETO: Capacita adolescentes de 14 até 17 anos em mídias digitais e empreendedorismo 

social, promovendo o desenvolvimento de capacidades e conhecimentos de ferramentas 

digitais.  

REQUISITOS: Profissional com ensino superior completo, experiência em projetos sociais, 

resiliente, criativo, comprometido com resultados, capacidade de liderança, análise e solução 

de problemas, gestão de conflitos, boa comunicação oral e escrita, maturidade pessoal e 

profissional. 

DIFERENCIAL: Atuação com empreendedorismo social, marketing e mídias digitais;  

ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades de todas as etapas; orientar a equipe técnica quanto às 

ações a serem desenvolvidas; elaborar relatórios mensais de atividades e gerir 

administrativamente o Projeto.   

FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT, 40H semanais (8h ás 17h), segunda a sexta-feira.  

LOCAL DE TRABALHO: Parque Social – Av. ACM, Itaigara e nas unidades de Plataforma, 

Cajazeiras, Pau da Lima e Brotas 

REMUNERAÇÃO: Salário compatível com o mercado  

BENEFÍCIOS:  Vale Alimentação + Vale Transporte + Plano de Saúde  

CANDIDATE-SE   

 

4. PROJETO CONVIVENDO E APRENDENDO  

VAGA: Subcoordenação de Projeto  

O PROJETO: O Convivendo e Aprendendo visa operacionalizar o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários - SCFV, de pessoas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em cinco comunidades no município de 

Salvador - BA; através de ferramentas socioeducativas e cultural, com vistas a 

inclusão e re-inclusão social.   

REQUISITOS: Profissional com ensino superior completo, experiência em projetos sociais, 

resiliente, criativo, comprometido com resultados, capacidade de liderança, análise e solução 

https://forms.gle/xAzeRfHgWr8g3SDt9
https://forms.gle/EUhJxrm9T3TZYXdQA


de problemas, gestão de conflitos, boa comunicação oral e escrita, maturidade pessoal e 

profissional. 

DIFERENCIAL: Conhecimento da Política de Assistência Social  

ATRIBUIÇÕES: Elaborar e acompanhar planejamento programático das atividades mensais, 

monitorar e supervisionar o trabalho realizado pelos educadores sociais e auxiliares de campo; 

Executar reuniões com a equipe do Projeto e com os grupos atendidos nas cinco comunidades; 

Elaborar relatórios técnicos mensais; Realizar articulação junto a rede intersetorial para 

possíveis parcerias com o Projeto; e Organizar documentos técnicos de cada unidade.  

FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT, 40H semanais (8h ás 17h), segunda a sexta-feira.  

LOCAL DE TRABALHO: Nas comunidades referenciadas de CAJAZEIRAS, CASTELO BRANCO, 

NORDESTE DE AMARALINA, PAU DA LIMA, PLATAFORMA e no Parque Social – Av. ACM, Itaigara.  

REMUNERAÇÃO: Salário compatível com o mercado  

BENEFÍCIOS:  Vale Alimentação + Vale Transporte 

CANDIDATE-SE 

 

 

https://forms.gle/FMYiVF18twEx4zu6A

