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ESTÁGIO: GESTÃO DE PROJETO SOCIAIS 
 

O Instituto C está com uma vaga aberta de estágio na área de projetos, 
inscreva-se até 09/05! 

 
O Instituto C trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade social oferecendo um 
atendimento multidisciplinar que tem como foco auxiliar as famílias para que conheçam 
seus direitos, acessem a rede socioasssistencial disponível e consigam assim endereçar 
as suas necessidades e caminhar de forma autônoma. 
 
Atribuições: 

• Auxiliar a área de projetos na gestão, execução, organização e controle 
de todos os projetos da organização;  

• Auxiliar na consolidação dos dados mensais dos projetos extraídos do 
sistema ou demais documentos de controle; 

• Auxiliar na extração de dados relacionados aos indicadores de resultado 
dos projetos; 

• Auxiliar nas prestações de contas relacionadas aos projetos, contribuindo 
no preenchimento de relatórios e planilhas que fazem parte do processo; 

• Auxiliar na organização de documentos físicos e digitais dos projetos; 

• Auxiliar a gerência de projetos no desenvolvimento de melhorias no 
processo de atendimento às famílias inseridas nos projetos da 
organização, contribuindo com a criação e manutenção de novas 
ferramentas; 

• Auxiliar no processo de voluntariado da organização na sua gestão, 
seleção e relacionamento; 

• Participar de reuniões de gestão dos projetos, realizando registro de ata 
dos encaminhamentos e atividades; 

• Participar na organização e execução de atividades e eventos 
institucionais;  

• Participar nas reuniões institucionais, quando convocadas; 

• Auxiliar na execução de tarefas relacionadas ao cotidiano operacional 
geral da organização, quando necessário.  

Pré-requisitos:  

• Estar cursando administração ou economia, a partir do terceiro semestre; 

• Ter interesse em trabalhar no terceiro setor e no atendimento à famílias 
em vulnerabilidade social; 

• Estar disponível para os aprendizados que os projetos se propõem; 

• Bom relacionamento interpessoal e facilidade em trabalhar em equipe 
multidisciplinar; 

• Empatia, Proatividade, Comprometimento, Pontualidade e Organização; 

• Ter feito trabalho voluntário é um diferencial; 

• Desejável experiência com projetos e bom conhecimento do pacote 
Office.  
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Local de Trabalho: 
Vila Buarque, São Paulo 
 
Contratação: Bolsa auxílio no valor de R$1.200 + VT + Seguro de vida 
 
Horário de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 10hs às 16hs.  
Carga Horária: 30hs semanais 
 
Processo seletivo: 

1. Enviar CV para selecao@institutoc.org.br destacando “Estágio de Projetos” no 
título do e-mail  

2. Escrever uma carta de apresentação com motivação de interesse pela vaga, 
enviar juntamente com o CV  
OBS. é imprescindível o envio da carta de apresentação* 

3. Data para envio e recebimento dos CVs, prazo dia 09/05/2019 
 

 

 
 


