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Apoio Comunitário 
• Ter conhecimento pleno dos princípios teóricos e metodológicos do Programa Poupança Jovem; 

• Ser capaz de trabalhar em equipe, atuando de forma interativa na busca de objetivos comuns; 

• Ter boa relação com as escolas em que atua; 

• Ter conhecimento e envolvimento com a comunidade em que atuará; 

• Dar suporte ao educador nas demandas do Programa Poupança Jovem;  

• Exercer outras atividades e controles emanados pelo educador; 

• Auxiliar na realização de eventos e atividades junto aos jovens; 

• Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer necessário. 
 
Articulador 
• Ter conhecimento pleno dos princípios teóricos e metodológicos do Programa Poupança Jovem; 

• Fazer a articulação e interlocução com atores importantes para o desenvolvimento do Programa 
Poupança Jovem; 

• Articular parcerias e oportunidades na rede local que possibilitem o desenvolvimento de atividades para 
os jovens do Poupança Jovem (eventos, cursos, palestras etc.); 

• Realizar contatos institucionais a fim de viabilizar a formação de parcerias buscando sempre a oferta 
de atividades para os jovens acessarem; 

• Sistematizar e organizar as parcerias estabelecidas no município com o Programa Poupança Jovem 
por ele e pelos Educadores; 

• Monitorar as atividades do Programa Poupança Jovem; 

• Realizar visitas periódicas às escolas estaduais e às instituições parceiras; 

• Oportunizar junto à equipe atividades de formação e capacitação; 

• Ser capaz de trabalhar em equipe, atuando de forma interativa na busca de objetivos comuns; 

• Ser capaz de contribuir para o desenvolvimento do Programa Poupança Jovem, de forma a consolidar 
o trabalho desenvolvido no município onde atua. 

 
Auxiliar de Serviços Gerais 
• Ter conhecimento sobre o Programa Poupança Jovem; 

• Zelar pelo ambiente físico onde funciona o Poupança Jovem; 

• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, mantendo-os em 
condições de uso; 

• Utilizar de forma correta e responsável materiais de limpeza; 

• Comunicar com antecedência ao setor responsável a necessidade de reposição de produtos de 
limpeza e conservação; 

• Executar atividades de copa; 

• Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais utilizados; 

• Desenvolver suas atividades diárias observando as normas e procedimentos de segurança do trabalho. 
 

Educador 
• Ter conhecimento pleno dos princípios teóricos e metodológicos do Programa Poupança Jovem; 

• Realizar o acompanhamento dos jovens sob sua responsabilidade; 

• Realizar encontro inaugural com os jovens no início de cada ano, informando a proposta de trabalho, o 
cardápio de atividades, a forma de pontuação e o cronograma de acompanhamento das atividades 
realizadas pelos jovens; 

• Realizar encontros periódicos de acompanhamento dos jovens, conforme definido na metodologia do 
Programa Poupança Jovem; 

• Elaborar planejamentos das atividades coletivas; 

• Elaborar um plano de ação que contemple as atividades desenvolvidas no ano; 

• Elaborar fluxos e rotinas de acompanhamento dos jovens; 

• Alimentar instrumental / Sistema de Gerenciamento das Ações do Poupança Jovem – SIGAPJ – com a 
pontuação dos jovens nas atividades individuais e coletivas;  
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• Manter sob sua responsabilidade arquivo com controle de protocolos e recibos das comprovações das 
atividades desenvolvidas pelos jovens, para eventual fiscalização e controle das Coordenações 
Estadual e Local do Poupança Jovem; 

• Identificar e propor parcerias para o desenvolvimento das atividades individuais e coletivas com os 
jovens. 

 
Técnico Especialista em TI – Tecnologia da Informação  
• Ter conhecimento dos princípios teóricos e metodológicos do Programa Poupança Jovem; 
• Gestão de Sistema de Informação do Processo Estratégico Poupança Jovem; 
• Elaborar relatórios de informações gerenciais; 
• Realizar levantamento e documentação de requisitos, implementação de novas funcionalidades e 

manutenção na aplicação que atende ao Programa Poupança Jovem; 
• Auxiliar a participação na execução de atividades de análise de sistemas nos campos de 

desenvolvimento e manutenção de aplicações, documentação e atendimento de serviços de 
informática relacionados a sistemas de informação, envolvendo conhecimento de análise de 
necessidades, elaboração de modelos de dados, implementação e implantação de sistemas, visando 
atender às necessidades das áreas usuárias no alcance de seus objetivos; 

• Apoiar os usuários do Sistema de Informação do Poupança Jovem. 
 

Montes Claros-MG, 4 de julho de 2013. 
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