
LATIN AMERICAN WOMEN’S RIGHTS SERVICE  
Tindlemanor, 52-54 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT  

  
TRABALHADORA  CASUAL DA CRECHE (FALANTE DE PORTUGUES)  

Descrição do trabalho & especificação da pessoa  
  
Posição: Trabalhadora Casual de Crèche  (Falante de Portugues)  
Reporta para: Coordenadora da Crèche   
Horario: De acordo com demanda   
Salario:£10.20 per hour (+13% Para cobrir o pagamento de férias)  
Ferias: 25 dias por ano, calculado de acordo com horas trabalhadas.  
  
Objetivo do trabalho  
  
O Serviço Latino-Americano de Direitos da Mulher (LAWRS) é uma organização 
feminista e de direitos humanos que oferece uma série de atividades individuais e 
em grupo para mulheres migrantes latino-americanas. Muitos delas têm filhos 
pequenos e os trazem ao nosso escritório quando elas vêm à  procura serviços. 
LAWRS oferece a creche para garantir que as crianças sejam cuidadas com 
segurança enquanto as mães recebem um serviço, assim garantimos um ambiente 
de confiança e espaço para mães enquanto elas acessam o serviço.  
  
O Assistente de Creche é responsável por assegurar que as crianças sejam 
cuidadas de forma segura e apropriada durante os períodos em que suas mães 
estão usando os serviços do LAWRS e para proporcionar-lhes um estimulante e 
programa variado de atividades. As sessões contínuas não devem durar mais de 
duas horas e o serviço é fornecido para crianças até cinco anos de idade. Durante 
as férias de meio período e as férias escolares, a creche pode ser utilizada por 
crianças até aos 12 anos de idade. 
 
O serviço de creche é fornecido para os seguintes serviços e atividades (a creche é 
sempre fornecida por acordo prévio): 
  

• Sessões semanais de drop-in realizadas todas as segundas-feiras das 9h 
às manhã às 13h. E na última quarta-feira do mês das 16h às 18h 
• Consulta de clientes para aconselhamento 
• ESOL e outras aulas de inglês 
• Consultas com psicoterapeutas  
• Workshops, seminários e reuniões com os utilizadores. 

  
Sessões pré-agendadas, as horas variam. 
  
As sessões de creche duram em média uma hora em um dia, até um máximo de 7 
horas (dependendo da disponibilidade orçamentária). 
   
Você também terá que trabalhar alguns dias de sábado por ano (por exemplo: AGM, 
festa de Natal e outros), com a participação de cerca de 20-30 crianças. 
 
 
 



RESPONSABILIDADES  
 
Geral:  
1. Cuidar e assegurar o bem-estar das crianças. 
2. Assegurar um ambiente seguro para as crianças, com o objetivo de cumprir com 
a saúde e segurança e regulamentos de protecção da criança, incluindo a 
manutenção de um cadastro e livro de acidentes. 
3. Responsabilidade pela manutenção da sala de jogos e seus conteúdos, 
preparando a sala de jogos antes que as crianças cheguem e garantir que ela esteja 
limpa e arrumada. 
4. Auxiliar na armazenagem e manutenção de brinquedos e equipamentos 
adequados e seguros. 
5. Planejar, organizar e supervisionar atividades pedagógicas. 
6. Planejar, organizar e supervisionar atividades de jogo apropriados que 
desenvolverão habilidades motoras. 
7. Coordenar atividades para crianças, participando de eventos maiores. 
8. Garantir um ambiente limpo, saudável e seguro para as crianças. 
9. Estar ciente e apoiar as diferença e garantir que as crianças tenham igualdade de 
acesso às oportunidades de aprender e desenvolver; 
10. Demonstrar um compromisso com a igualdade de oportunidades e a prática anti-
discriminatória. 
11. Manter contato com as mães e outros funcionários do LAWRS, quando 
apropriado. 
12. Assistir às reuniões e supervisão. 
13. Realizar treinamento de salvaguarda conforme necessário. 
14. Seguir os padrões da legislação e políticas de Proteção à Criança. 
15. Denunciar qualquer tipo de abuso (ou suspeita de abuso) dessa testemunha, de 
acordo com a Política de Proteção à Criança do LAWRS. 
16. Para manter confidencial qualquer informação sobre as crianças ou suas 
famílias ganhou no decurso de seu trabalho. 
 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DA CANDIDATA 
  
ESSENCIAL 
  
Habilidades / Conhecimento / Experiência 
1. Boa compreensão das questões de desenvolvimento da criança e experiência na 
organização de atividades para crianças pequenas 
2. Capacidade demonstrável de organizar atividades lúdicas que promovam a 
aprendizagem, integração e igualdade. 
3. Excelente Português falado e escrito 
4. Nível intermediário de inglês ou espanhol falado. 
5. Excelentes habilidades inter-pessoais e de comunicação e capacidade de 
estabelecer um bom relacionamento com as crianças. 
  
Valores e atitudes pessoais 
1. Disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, em locais flexíveis e em 
regime de permanência. 



2. Compromisso de garantir e defender os direitos das crianças e das mulheres e 
compromisso de aderir e promover o ethos e os valores do LAWRS no que se refere 
ao empoderamento das mulheres latino-americanas. 
3. Atitude alerta, observacional e responsável. 
4. Alto nivel de organização, pró-activa e capaz e cumprir prazos. 
5. Colaboração e disposição de trabalhar como um membro da equipe. 
6. Iniciativa, desenvoltura e uma atitude de "fazer". 
7. Compromisso de integrar os princípios da igualdade de oportunidades em todos 
os aspectos do trabalho. 
 
 
IDEAL  
 
1. Capacidade de falar inglês, espanhol e português 
2. Curso de salvaguarda  nível 3 das crianças (será oferecida formação) 
3. Obtenção de um certificado de primeiros socorros válido (será oferecida 
formação) 
 
 


