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Programa de Assistência Social no Terreno; Entrega de Refeições  
 

 Visão Geral 

Sob a direção do Coordenador do Programa de Assistência Social no Terreno, a pessoa que 

efetua a Entrega de Refeições, leva as refeições preparadas aos destinatários do Programa de 

Assistência Social no Terreno. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Recebe a lista de pessoas e locais agendados para as entregas do Coordenado do 

Programa de Assistência Social no Terreno. 

 Verifica os agendamentos e não deixa de informar o Coordenador em caso de conflitos de 

agendamento. 

 Entrega as refeições a pedido do Pastor e/ou do Coordenador da Assistência Social no 

Terreno. 

 Chama a atenção do Coordenador de quaisquer assuntos relacionados com alterações da 

saúde e/ou necessidades das pessoas. 

 Mantém a confidencialidade sobre os destinatários das refeições do Programa de 

Assistência Social no Terreno 

 A entrega das refeições deve ser efetuada aos pares. 

 Se o destinatário das refeições se sentir confortável, a pessoa que efetua a entrega das 

refeições pode entabular uma muito breve conversa. 

 Telefona para a paróquia ou para o Coordenador Programa de Assistência Social no 

Terreno, se surgir uma situação imprevista que resulte num grande atraso. 

 Possui o seu próprio veículo com espaço adequado para entrega das refeições. 

 Mantém um registo de todas as visitas (incluindo datas e horas) a ser entregue ao 

Coordenador da Assistência Social no Terreno. 

 
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, pelo menos, 18 anos. 

 Tem de ter uma carta de condução de Ontário válida e possuir seguro de responsabilidade 

civil de pessoas e bens.  
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 O veículo do condutor deve estar mecanicamente apto. 

 Ao conduzir, tem de trazer consigo um seguro automóvel válido e a sua identificação.  

 Os condutores não podem beber ou ter bebidas alcoólicas no veículo. Informar 

imediatamente a paróquia de quaisquer alterações no registo de condução, estado do 

veículo, capacidade de conduzir ou seguro do veículo. 

 Deve praticar ativamente uma boa higiene e segurança alimentar. 

 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação. 

 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos. 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério. 

 É honesto, digno de confiança e entusiasta. 

 Possuir a capacidade de comunicar bem com os outros.  

 Está à vontade com encontros sociais e é capaz de olhar as pessoas diretamente. 

 É amigável, paciente e possui boa capacidade de relacionamento. 

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

 Está à vontade em ser responsável e saber observar os limites adequados. 

 

 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial. 
 

 Grupo Participante 

Destinatários dos diversos programas de Assistência Social no Terreno da comunidade paroquial. 

 

 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 

Um ano com possibilidade de renovação. 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade paroquial. 

Continuará a desenvolver competências relacionais. 

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

progressão escolar ou profissional. 

Tem de determinar previamente as rotas para a entrega de refeições aos destinatários. 

A pessoa que efetua a Entrega de Refeições pode recusar-se a conduzir quando o estado do 

tempo for rigoroso ou em condições perigosas da estrada. 

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. 

 

 Recomendações de Seleção 

Este é um cargo de risco Elevado.  

É obrigatório o preenchimento de um formulário de informação de voluntário. 
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Exige-se a presença numa entrevista e referências pessoais.  

Exige-se a Verificação do Registo Criminal. 

A formação e a orientação são obrigatórias. 

Existirão avaliações periódicas e de supervisão. 

Poderão ser realizados acompanhamentos ao participante 
 

 

 

 

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

Assistência Social no Terreno;Entrega de Refeições  

 

atualmente praticado em _______________________________. 

                                                                              (Nome da Paróquia) 

 

 

_____________________________________ 
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________   __________________________________ 

Pastor        Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


