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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E CIDADANIA 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atribuições: Órgão incumbido de promover, difundir e incentivar ações, programas e políticas 

voltadas à juventude e à cidadania, incluindo especial atenção às mulheres, às diferenças raciais, às 

pessoas com deficiência e aos idosos; colaborar, em conjunto com as Secretarias Municipais, em 

projetos para a cidadania e sugerir a implantação de políticas públicas voltadas a cidadania da 

minoria sociais. 

 

Assessoria Especial da Secretaria Municipal da Juventude e Cidadania 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atribuições: assessorar o Secretário Municipal da Juventude e Cidadania na execução das suas 

atribuições; auxiliar na execução dos trabalhos afetos aos demais órgãos da Secretaria, quando 

necessário; planejar, coordenar, apoiar, supervisionar e avaliar as ações e os serviços prestados pela 

Secretaria, contemplando as diretrizes estabelecidas; diagnosticar demandas e sugerir políticas 

públicas. 

  

Assistente 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

 

Atribuições: assessorar o Secretário Municipal da Juventude e Cidadania na execução das suas 

atribuições: requisitar documentação necessária para realização de festividades; providenciar a 
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documentação quando da utilização dos próprios municipais; executar, encaminhar e controlar os 

pedidos de compras, aquisições e solicitações;  elaborar prestações de contas. 

 

 

Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência 
 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atribuições: desenvolver ações que visem a garantia do pleno exercício dos direitos básicos das 

pessoas com deficiência (educação, saúde, habitação, profissionalização, trabalho, transporte, lazer 

e acessibilidade a todo e qualquer ambiente); diagnosticar demandas e sugerir políticas públicas 

relativas a temática de Pessoas com Deficiência. 

 

 

Coordenadoria de Políticas para Idosos 
 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atribuições: desenvolver ações que visem a criação de condições para promover a autonomia, 

integração e participação efetiva do idoso na sociedade, diagnosticar demandas e sugerir políticas 

públicas relativas à temática para os Idosos. 

 

 

Coordenadoria de Políticas para Igualdade Racial 
 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atribuições: articular-se com diversos setores de sua área de atuação, demais serviços públicos e 

sociedade organizada, executando ações integradas para a redução das desigualdades sociais em 

razão da origem ou religião das pessoas; diagnosticar demandas e sugerir políticas públicas relativas 

à temática da Igualdade Racial. 
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Coordenadoria de Políticas para a Juventude 
 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atribuições: coordenar os trabalhos relacionados à sua área de atuação, assessorando o Secretário 

no que for necessário, assim como representá-lo quando solicitado; diagnosticar demandas e sugerir 

políticas públicas relativas à temática da Juventude.  

 

 

Coordenadoria de Políticas para Mulheres 
 

Rua Olavo Bilac nº 369 - Bairro São Miguel - CEP – 17506-270  

Telefone: (14) 3402-4411  

Email: sj@marília.sp.gov.br  

sjc@marilia.sp.gov.br  

Horário de Atendimento  

De Segunda à Sexta Feira - das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atribuições: contribuir para a promoção da equidade de gênero, por meio da implementação de 

políticas públicas que efetivem os direitos humanos das mulheres e elevem sua cidadania, 

superando as situações de desigualdades vivenciadas pela mulher na sociedade; diagnosticar 

demandas e sugerir políticas públicas relativas à temática das Mulheres. 

 

 

 


