
 

   
Rio de Janeiro, 03 de Dezembro de 2019. 

 

A/C PGNB 

 

Assunto: Contratação de Assistente Social para a secretaria de 

Assistência Social do PGNB 

 

Conforme decisão do PGNB em sua RE realizada em 05/10/2019, a Missão na 

Cidade contatou todos os pastores do nosso Concílio com o intuito de 

entrevistar profissionais interessados em ocupar a secretaria de Assistência 

Social do PGNB como aprovado pelo Concílio naquela reunião. 

A Missão na Cidade recebeu a indicação de dois nomes: A irmão Daniele 

Teixeira Ramos (IP Higienópolis) e da irmã Glauciele da Cong. Camarista 

Méier. Ambas fizeram entrevista com o Rev. Fábio Quintanilha, presidente da 

Missão na Cidade. 

A Missão na Cidade decidiu indicar o nome da irmã Daniele Barbosa Teixeira 

Ramos para esta função, pois esta apresentou as qualidades requeridas pelo 

Concílio, além de uma formação em coach e um projeto já elaborado para ser 

executado junto com as Igrejas do Concílio. 

A Missão na Cidade também definiu como escopo dessa função: 

Descritivo da Função de Secretário(a) de Ação Social do PGNB: 

- Conhecer a realidade local de cada comunidade do PGNB, a começar das 

Igrejas localizadas em favela; 

- Avaliar possibilidades de atuação de cada Igreja em seu contexto local.  

- Apresentar ao Conselho de cada Igreja um projeto ligado à área social; 

- Apresentar às Igrejas do PGNB as necessidades de todas as Igrejas, 

apontando oportunidades de parceria e recursos necessários; 

- Tempo de dedicação: 8h semanais 

Para tal, propomos ao Concílio a remuneração de 1 salário mínimo a ser pago 

em regime de oferta.  

 



 

   
A irmã Daniele é funcionária pública, não podendo ter CNPJ e nem ter carteira 

assinada. A irmã possui testemunho ilibado, por isso, o pagamento por oferta 

está estritamente ligado ao seu nome. O pagamento também pode ser feito por 

RPA, essa seria a outra opção, contudo, o PGNB arcará com mais 20% sobre 

o valor pago com despesas de INSS. 

 

Sendo o que nos cabia, despedimo-nos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
               Airton Luiz Pereira Nunes 
            Secretário Executivo 

 

 

 

 

 

 

 


