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Programa de Assistência Social no Terreno; Cozinheiro 
 

 Visão Geral 

Sob a direção do Coordenador do programa de Assistência Social no Terreno, o Cozinheiro do 

Programa de Assistência Social no Terreno prepara as refeições na sua casa ou na paróquia. 

Estas refeições são servidas na paróquia ou entregues às pessoas necessitadas. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Prepara refeições de acordo com as diretrizes estabelecidas pela paróquia. 

 As refeições preparadas em casa do Cozinheiro são congeladas e, em seguida, trazidas 

para a igreja para serem levantadas ou servidas na paróquia. 

 Refeições preparadas na paróquia são congeladas para serem levadas ou servidas na 

paróquia. 

 Após a preparação das refeições na paróquia, os Cozinheiros são responsáveis por limpar 

a cozinha, deixando-a tal como a encontraram. 

 Poderá ser pedido aos Cozinheiros que tragam os mantimentos necessários. 

 É pedido aos Cozinheiros que tragam as panelas de preparação de refeições da paróquia, 

conforme necessário. 

 Têm de seguir o calendário elaborado pelo Coordenador do Programa de Assistência 

Social no Terreno. 

 É responsável por avisar o Coordenador do programa de Assistência Social no Terreno, 

caso o Cozinheiro não possa preparar a refeição na data escalonada. 

 
As Atividades/Responsabilidades descritas acima, podem não refletir completamente o ministério 

realizado nesta paróquia. Por favor, consulte a caixa «Outras Especificações» sobre os deveres que são 

específicos a esta paróquia. 
 

Outras especificações: 

 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 Competências, Experiência e Qualificações 

 Ser uma pessoa ativa no culto da paróquia. 

 Tem de ter bons conhecimentos na preparação de alimentos básicos. 

 Deve praticar ativamente uma boa higiene e segurança alimentar na preparação das 

refeições. 

 Possui boa capacidade organizacional. 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério. 
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 É honesto, digno de confiança e entusiasta. 

 Possui a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo.  

 Tem um espírito de generosidade e criatividade. 

 

 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial. 
 

 Grupo Participante 

Outros Cozinheiros do Programa de Assistência Social no Terreno. 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Coordenador do Programa de Assistência Social no Terreno é o primeiro nível de apoio, 

supervisão e avaliação.   
 

 Duração de Nomeação do Ministério 

Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação (Risco Geral) 

Um ano com possibilidade de renovação (*Risco Elevado) 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Este cargo irá melhorar os conhecimentos sobre a preparação de alimentos.  

Oportunidade para realizar serviço comunitário e obter experiência com a finalidade de 

progressão escolar ou profissional. 

Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas 

por mês. 

Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, conforme exigido. 

 

 Recomendações de Seleção 

Este é um cargo de risco Geral (desde que os cozinheiros não interajam com pessoas 

vulneráveis*).   

É obrigatório o preenchimento de um formulário de informação de voluntário. 

A formação e a orientação são obrigatórias. 

Existirão avaliações periódicas e de supervisão. 
 

 
Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Programa de 

Assistência Social no Terreno;Cozinheiro  

 

atualmente praticado em ____________________________. 

                                                           (Nome da Paróquia) 

 

 

_____________________________________ 
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________    __________________________________ 

Pastor       Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


