
 

São Paulo, 11 de julho de 2014.  

 

 Queridos Pastores e líderes, uma boa  notícia a todos: O Projeto 

Atos, que tem como missão suprir necessidades básicas, investir na 

educação e proporcionar um ambiente sadio para as crianças e 

adolescentes da região de Jaçanã está abrindo oportunidades para que os 

membros e participantes da Igreja Local possam servir a Deus e às pessoas 

aqui em nossa sede. 

 Para visualizar as oportunidades e os voluntários verem suas 

possibilidades, abaixo buscamos descrever o que se espera em tais 

oportunidades e quanto tempo é desejável que se empenhe para tanto.   

 Quando falamos em Jaçanã... parece longe. Mas dê uma olhada no 

“Como chegar” abaixo: Não é pertinho?  

 Pedimos que possam divulgar essas oportunidades de abençoar e 

ser abençoado e aguardamos, desde já, o contato!  

 Na expansão do Reino Dele,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Detalhamento de funções de voluntários 

Secretária  
 1 ou 2 vezes por semana 
 Preferencialmente na parte da manhã 
 Recepcionar as pessoas 
 
Cozinheira  
 Quinzenalmente (às quintas-feiras) 
 Preparo do café da manhã e almoço 
 Refeições simples para no máximo 6 pessoas  
 
Professor (a) de inglês 
 Professor(a) para criança e adolescente 
 Período da tarde. 1 vez por semana  
 1 ou 2 turmas de 1 hora cada 
 Máximo de 3 alunos por turma 
 
Evangelista de crianças 
 1 ou 2 vezes por semana 
 Manhã e/ou tarde (o horário que estiver disponível) 
 Grupo pequeno 
 

Professor de Trabalhos Manuais com meninas 
 1 vez por semana 
 Período de 2 horas no máximo 
 Manhã e/ou tarde (o horário que estiver disponível) 
 



 

Como chegar no Projeto Atos de Metrô + Ônibus: 
 
1. Pegar a Linha 1 do Metrô (Azul) sentido Tucuruvi 
2. Descer no Metrô Tucuruvi 
3. Pegar o ônibus 1767 (Pq.Edu Chaves) no Terminal de Ônibus  
4. Descer no último ponto da Av.Luis Stamatis  
5. Ligar para a Miyuki ( 9 8708-3506 Tim ou 2249-4802 ) que ela irá buscar no 

ponto.  
 

Endereço do Projeto Atos: Av. Edu Chaves, 3 – Jaçanã - E-mail: atos@projetoatos.org.br 
 

mailto:atos@projetoatos.org.br


 

 


