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FUNÇÃO REQUISITOS 

EXIGIDOS 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ATRIBUIÇÕES E 

RESPONSABILIDADES 

REMUNERAÇÃO 

MENSAL 

VAGAS 

Coordenador 
Adjunto  

 

a) Curso superior nas 
áreas de ciências sociais 

e humanas reconhecido 

pelo MEC; 
b) Conhecimento e 

domínio das ferramentas 

de informática; 
c) Disponibilidade para 

trabalhar em horários não 
comercias, finais de 

semanas e feriados de 

acordo com o 

planejamento do 

equipamento. 

 

a) Contrato por tempo 
determinado, com 

jornada semanal de 40 

horas; 
b)Horário 

flexibilizado 

(preferencialmente 
horários não 

comerciais) e 
diferenciado na 

estação juventude; 

c) Funcionamento da 

Estação Juventude nos 

finais de semana e 

feriados. 

a) Identificar, mapear e articular 
Programas, Projetos, Ações e 

Serviços governamentais e não 

governamentais voltados para a 
inserção cidadã e produtiva dos 

jovens, no território e em seu 

entorno; 
b) Planejar e elaborar o cardápio de 

oferta para a programação da 
estação juventude; 

c) Criar oportunidades e estratégias 

para geração de redes de 

comunicação de interesse diversos 

entre jovens; 

d) Propor estratégias de Integração 
entre os programas locais 

(“esteiras”) para Encaminhamento 

de jovens; 
e) Estabelecer parcerias 

facilitadoras, bem como buscar as 

condições para o Desenvolvimento 
dos projetos de vida (trajetórias) dos 

jovens; 

f) Receber, orientar, apresentar 
possibilidades (balcão de dados e 

informações) e encaminhar os 

jovens, na perspectiva de sua 
trajetória social e seu projeto de 

vida. 

g) Fazer a interlocução com a 
coordenação nacional do Programa 

Estação 

Juventude; 

h) Operar, pesquisar, atualizar e 

alimentar periodicamente o banco 

de 
dados (sistema de informações), na 

plataforma digital oferecida pelo 

Programa; 
i) Elaborar relatório de execução do 

programa estação juventude local, 

quando solicitado 

R$ 3.000,00 01 

Assistente a) Curso superior nas 

áreas de ciências sociais 

e humanas reconhecido 
pelo MEC; 

a) Contrato por tempo 

determinado, com 

jornada semanal de 40 
horas; 

a) Auxiliar e dar suporte ao gestor 

local, no desenvolvimento das 

atividades da estação juventude; 
b) Operar, pesquisar, atualizar e 

R$ 1.897,72 02 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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* Não haverá vaga para deficientes, pois o percentual de 5% (cinco por cento) conferido não alcança o número inteiro de uma vaga neste processo 

seletivo. 

b) Conhecimento e 
domínio das ferramentas 

de informática; 

c) Disponibilidade para 
trabalhar em horários não 

comercias, finais de 

semanas e feriados de 
acordo com o 

planejamento do 

equipamento. 
 

b) Horário 
flexibilizado 

(preferencialmente 

horários não 
comerciais) e 

diferenciado na 

estação juventude; 
c) Funcionamento da 

Estação Juventude nos 

finais de semana e 
feriados. 

alimentar periodicamente o banco 
de dados (sistema de informações), 

na plataforma digital oferecida pelo 

Programa; 
c) Subsidiar com dados e 

informações a elaboração do 

relatório de execução do programa 
estação juventude local. 

http://www.pmvc.ba.gov.br/

