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QUADRO GERAL DE RECUROS HUMANOS DA ENTIDADE 

 
 

Nome Completo Cargo Função Escolaridade Qntd. 
Carga Horária de 
cada profissional 

Vínculo com a 
Entidade 

Salário Bruto 

Vythor Marques Martins Aprendiz 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos 
humanos, administração, finanças e logística; 
Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo 
informações sobre produtos e serviços; Tratar de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; 
Prestar assistência na área administrativa da empresa, 
auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e 
no controle de gestão financeira, administração, organizar 
de arquivos, gerência de informações e revisão de 
documentos; Receber e remessar correspondências e 
documentos; 
Controlar as contas a pagar, controlar os recebimentos, 
emitir notas fiscais, preparar e encaminhar documentos, 
tirar cópias, coordenar trabalho de logística da empresa, 
enviar documentos para o departamento contábil e fiscal, 
atender telefonemas e esclarecer dúvidas sobre o 
financeiro; Elaborar e apresentar relatório financeiro 
coordenando o departamento de compras e sempre 
manter organizados arquivos e cadastros da empresa. 
 

Cursando Ensino 
Médio 

1 30 horas Celetista R$ 809,10 

Observação: o salário do aprendiz não é pago com recursos de Emenda Impositiva, ou recursos provenientes de parcerias entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Cordeirópolis,  

Ariena Cristina Geniseli 
Assistente 

Social 

Orientações individuais, familiares, comunitárias e 
institucionais sobre deveres e direitos refente a Entidade e 
as legislações da Criança e do Adolescente, bem como 
Legislação referente ao Jovem Aprendiz. 
Planejamento, Coordenação e Avaliação de planos, 
programas e projetos sociais em diferentes áreas da sua 
atuação profissional. Tendo enfoque em seu trabalho o 
desenvolvimento humano, sociofamiliar, socioeconomico, 

articulando pessoas e recursos financeiros para o 
desenvolvimento de seu planos, projetos e programas, 
seja através do Serviço de Conviência e Fortalecimento de 
Vínculos, Visitas Técnicas, Vistas Domiciliares, dentre 
outras atividades. 

Superior Completo 1 20 horas Celetista R$ 2.121,25 

Observação: A Assistente Social cuja carga horária é de 20 horas/semanais não é paga com recursos de Emenda Impositiva, ou recursos provenientes de parcerias entre a Entidade e a Prefeitura 
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Municipal de Cordeirópolis, e sim com Recursos Próprios da Entidade em decorrência de que a mesma é Funcionária Pública da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis. 

Karoline Dias Ramos 
Assistente 

Social 

Orientações individuais, familiares, comunitárias e 
institucionais sobre deveres e direitos refente a Entidade e 
as legislações da Criança e do Adolescente, bem como 
Legislação referente ao Jovem Aprendiz. 
Planejamento, Coordenação e Avaliação de planos, 
programas e projetos sociais em diferentes áreas da sua 
atuação profissional. Tendo enfoque em seu trabalho o 
desenvolvimento humano, sociofamiliar, socioeconomico, 
articulando pessoas e recuros financeiros para o 
desenvolvimento de seu planos, projetos e programas, 

seja através do Serviço de Conviência e Fortalecimento de 
Vínculos, Visitas Técnicas, Vistas Domiciliares, dentre 
outras atividades. 

Superior Completo 1 30 horas Celetista R$ 2.477,54 

Marcia Betim 
Coordenadora 
Pedagogica 

Implementar, avaliar, coordenar e planejar o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos/institucionais 
nas modalidades de ensino presencial e ou a distância, 
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. 
Participação e atuação em cursos acadêmicos ou 
corporativos em todos os níveis de ensino para atender as 
necessidades dos alunos, bem como acompanhando e 
avaliando os processos educacionais, viabilizando o 
trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de 
participação em programas e projetos educacionais, 
facilitando o processo comunicativo entre a comunidade 

escolar e as demais redes articuladas. 
Desenvolvimento de situações de ensino e aprendizagem 
voltadas a qualificação profissional de jovens e adultos 
orientando-os nas técnicas específicas para área ade 
aprendizagem profissional.  
Avaliação e elaboração de material pedagógico 
sistematizando estudos informações e experiências sobre 

as temáticas abordadas, bem como atualizando e 
mantendo registros de toda a documentação necessária 
escolar de aprendizagem, mobilizando e incentivando 
capacidades comunicativa e comunitárias; 

Superior Completo 1 35 horas Celetista R$ 3.249,45 

Ketylin Correa Rodrigues 
Menesses 

Psicólogo 
Educacional 

Analisa e avalia o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupo e 
instituições com a finalidade de análise, tratamento 
orientação, educação e diagnóstico de disturbios 
emocionais e mentais de adaptação social, elucidando 
conflitos e questões e acompanhando os pacientes 
durante todo o processo. 
Como também investiga os fatores inconsistentes do 
comportamento individual e grupal, tonando-os concientes 

de sua condição. 

Superior Completo 1 20 horas Celetista R$ 2.500,00 
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Coordenando equipes para desenvolvimento de trabalho, 
programas e projetos que elucidam o melhor 
aproveitamento institucinal no âmbito da aprendizagem. 

Marina Moares Teixeira do 

Amaral 

Gerente de 
Recursos 

Humanos 

Gerencia atividades de departamentos ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, 
benefícios e liderança de trabalho em equipe. Bem como 
assessoram a diretoria e demais setores da empresa em 
atividades como planejamento, contratação, negociação 
de relação humana e de trabalho. Presença em eventos 
corporativos e da comunidade representando á Entidade. 
Como também executa serviços de apoio nas áreas de 
recuros humanos, administração, finanças e logística da 

Entidade. Atende fornecedores e clientes, controle de 
entrada e saída de documentação percentente á Entidade. 

Superior Completo 1 40 Horas Celetista R$ 4.660,72 

Sthefani da Cruz Brites 
Auxiliar 

Pessoal 

Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos 
Humanos, Administração, Finanças e Logística. Como 
também atende fornecedores e clientes, fornecendo de 
recebendo informações sobre serviços. 
Tratar de toda documentação variada cumprindo todos os 
procedimentos necessários pelas mesmas. 

Cursando Ensino 

Superior 
1 40 Horas Celetista R$ 1.785,00 

Denise Aparecida Tavoloni Faxineira 

Preparar refeições e prestar assistência ás pessoas, 
cuidar de peças de vestuário, como roupas e sapatos. 
Fazer arrumação ou faxina geral da localidade física de 
trabalho, bem como pode cuidar de plantas e animais 
domésticos. 

Ensino 
Fundamental 

1 40 Horas Celetista R$ 1.969,00 

Silva Corte Bartalini Auxiliar Geral 

Recepcionar adolescentes, pais e responsáveis, 
fornecedores e empresas parceiras, controlar a entrada e 
saída de requisições.Entregar e buscar documentação nas 
localidades. Cuidar, entregar e receber peças de vestuário 
dos aprendizes. Controlar a entrega e o recebimento das 
folhas de frequencia. Separar e organizar documentação 
para coleta de assinaturas de início e termino de 
contratos. 

Ensino 
Fundamental 

1 40 horas Celetista R$ 1.323,12 

Funcionária Pública Cedida pela Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, salário proviniente da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis 
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