Errata nº 02/2017
A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Urbano Santos-MA PUBLICA
alteração no edital.
ONDE SE LÊ:
ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ASSISTENTE SOCIAL:

Presta serviços de âmbito social à Prefeitura, identificando e analisando seus problemas
e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos
básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial
e promover a integração ou reintegração das pessoas à sociedade. Aconselha e orienta os
indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento sobre a
dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço
social de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu
ajustamento ao meio social; promove a participação consciente dos indivíduos em grupos,
desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e
culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual;
desenvolve a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de
grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações
pessoas desse indivíduo e interrelacioná-lo ao grupo; programa a ação básica de uma
comunidade nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise de recursos e das
carências sócio-econômicas dos indivíduos e da comunidade em estudo, para possibilitar
a orientação adequada da clientela e o desenvolvimento harmônico da comunidade;
colabora no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção
dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no tratamento, para facilitar a
recuperação da saúde; organiza e executa programas de serviço social em empresas e
órgãos de classe, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à
saúde e outras, para facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de
ocupações e contribui para melhorar as relações humanas na Prefeitura; assiste às
famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhe suporte material,
educacional, médico e de outra natureza, para melhorar a sua situação e possibilitar uma
convivência harmônica entre os membros; dá assistência ao menor carente ou infrator,
atendendo às suas necessidades primordiais, para assegurar-lhe desenvolvimento sadio
da personalidade ou integração na vida comunitária; identifica os problemas e fatores que
perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as
causas dessas perturbações, para permitir a eliminação dos mesmos com vistas a um
maior rendimento escolar; assiste a encarcerados, programando e desenvolvendo
atividades de caráter educativo e recreativo nos estabelecimentos penais e atendendo as
suas necessidades básicas, para evitar a reincidência do ato anti-social e permitir a sua
reintegração na sociedade; articula-se com profissionais especializados em outras ares
relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter
subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social
referentes a campos diversos de atuação, como orientação e Reabilitação profissional,
desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros.

LEIA-SE:
ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ASSISTENTE SOCIAL:

I´-elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;III - encaminhar
providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; V - orientar
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e
de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; VI - planejar,
organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; VII - planejar, executar e avaliar
pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações
profissionais; VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias
relacionadas no inciso II deste artigo; IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos
sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade; X - planejamento, organização e administração
de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; XI - realizar estudos socioeconômicos
com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.
Art. 5º Constituem
atribuições privativas do Assistente Social: I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar
e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; II planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social: III assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; IV - realizar vistorias, perícias
técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; V assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação,
disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de
formação regular; VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço
Social; VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de
graduação e pós-graduação; VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de
estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de
exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes
Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; X - coordenar
seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço
Social; XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; XII
- dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XIII - ocupar
cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades
representativas da categoria profissional.

Todas as estas alterações dispostas nesta errata nº 02/2017 já foram incorporadas ao edital.
Sem mais para o momento e certos da compreensão e colaboração dos candidatos.

Teresina (PI), 14 de junho de 2017

Crescer Consultorias
Comissão Organizadora

