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ANEXO I
LEI Nº 3.658, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009

DAS VAGAS:

EMPREGO VAGAS SALÁRIO R$ JORNADA SEMANAL

Cuidador 05 800,00 44 horas

Auxiliar de Cuidador 04 465,00 44 horas

ANEXO II 

LEI Nº 3.658, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009

DOS REQUISITOS:

Cuidador: Ensino Médio completo.

Auxiliar de Cuidador: Ensino Fundamental completo.
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ANEXO III

LEI Nº 3.658, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009

DAS ATRIBUIÇÕES:

CUIDADOR:

Cuidam de bebês, crianças, jovens,  adultos e idosos,  a partir  de objetivos

estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando

pelo  bem-estar,  saúde,  alimentação,  higiene  pessoal,  educação,  cultura,

recreação e lazer da pessoa assistida.

Atividades:  CUIDAR  DA  PESSOA: informar-se  sobre  a  criança  e

adolescente; cuidar da aparência e higiene pessoal; observar os horários das

atividades diárias; ajudar no banho, alimentação no andar e nas necessidades

fisiológicas; estar atento às ações das crianças e adolescentes; verificar as

informações  dadas  das  crianças  e  adolescentes;  informar-se  do  dia-a-dia

deles no retorno de sua folga; educar a criança e o adolescente nos deveres

da  casa  e  comunitários;  manter  o  lazer  e  a  recreação  no  dia-a-dia;

desestimular  a  agressividade.  PROMOVER  O  BEM-ESTAR:  Saber  ouvir,

respeitando a necessidade individual de falar de cada um; auxiliar a criança e

o adolescente a lidar com a sua história de vida, auxiliando no fortalecimento

da auto-estima e construção da identidade; organizar fotografias e registros

individuais  sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente,  de

modo a preservar  sua história  de vida;  dar  apoio psicológico e emocional;

ajudar a recuperação da auto-estima, dos valores e da afetividade; promover

momentos de afetividade; estimular a independência; orientar, acompanhar e

respeitar  suas  necessidades  espirituais  e  religiosas.  CUIDAR  DA

ALIMENTAÇÃO: Participar na elaboração do cardápio; verificar a despensa;

observar  a  qualidade  e  a  validade  dos  alimentos;  servir  a  refeição  em
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ambientes  e  em  porções  adequadas;  estimular  e  controlar  a  ingestão  de

líquidos e de alimentos variados; reeducar os hábitos alimentares.  CUIDAR

DA  SAÚDE:  Observar  temperatura,  urina,  fezes  e  vômitos;  controlar  e

observar a qualidade do sono; ajudar nas terapias ocupacionais e físicas; ter

cuidados  especiais  com  deficiências  e  dependências  físicas;  observar

alterações  físicas;  observar  as  alterações  de  comportamento;  lidar  com

comportamentos compulsivos e evitar ferimentos; controlar guarda, horário e

ingestão  de  medicamentos.  INCENTIVAR  A  CULTURA  E  EDUCAÇÃO:

Estimular o gosto pela música, dança e esporte; selecionar jornais, livros e

revistas de acordo com a idade; ler estórias e textos; orientar a criança nos

deveres educacionais, morais e cívicos; ajudar nas tarefas escolares.

AUXILIAR DE CUIDADOR

Atividades: apoio às funções do cuidador; cuidados com a moradia diversos,

como organização e limpeza do ambiente, preparação dos alimentos, cuidados

necessários como lavar e passar o vestuário; organização da rotina doméstica

e do espaço residencial.


