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 1.  DENOMINAÇÃO DO CARGO:  ASSISTENTE SOCIAL 
 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  E 

 2.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Planeja  e  executa  a�vidades  que  visam  a  assegurar  o  processo  de  melhoria  da  qualidade  de 
 vida,  bem  como  garan�r  o  atendimento  das  necessidades  básicas  das  classes  populares  e  dos 
 segmentos  sociais  mais  vulneráveis  às  crises  sócio-econômicas.  Assessorar  nas  a�vidades  de 
 ensino, pesquisa e extensão. 

 3.  ATIVIDADES TÍPICAS: 

 Iden�ficar  e  conhecer  a  realidade  do  meio  ambiente  em  que  vai  atuar.  Escolher  e  adaptar  o 
 instrumental  de  inves�gação  à  ação  profissional.  Analisar  e  interpretar  os  dados  ob�dos  na 
 inves�gação  social  realizada.  Propor  alterna�vas  de  ação  na  área  social.  Relacionar  e  conhecer 
 a  rede  de  recursos  sociais  existentes  na  região.  Desenvolver  pesquisas  cien�ficas  próprias  da 
 área.  Propor  medidas  para  reformulação  de  polí�cas  sociais  vigentes  e/ou  apresentar  e 
 fundamentar  a  definição  de  novas  polí�cas  sociais.  Elaborar  os  planos,  programas,  projetos  e 
 a�vidades  de  trabalho,  obje�vando  a  intervenção  a  par�r  dos  elementos  levantados.  Proceder 
 o  estudo  individualizado,  u�lizando  instrumentos  e  técnicas  próprias  do  serviço  social, 
 buscando  a  par�cipação  de  indivíduos  e  grupos  na  definição  de  alterna�vas  para  o  problema 
 iden�ficado.  Prestar  serviços  técnico-administra�vos,  assistenciais  e  promocionais  a  en�dades 
 individuais  e  segmentos  populacionais.  Interpretar  de  forma  diagnós�ca,  a  problemá�ca  social 
 e  membros  de  outras  áreas  profissionais,  visando  o�mizar  a  u�lização  do  recurso  social  e  evitar 
 a  acomodação  da  clientela,  a  fim  de  adequar  o  equacionamento  da  ação  profissional.  Trabalhar 
 socialmente  as  relações  interpessoais,  familiares,  vicinais  e  comunitárias.  Proceder  a 
 cooperação  técnica  mediante  assessoria,  consultoria,  supervisão  e  orientação  que  implicam  na 
 mobilização,  acompanhamento  e  ar�culação  de  recursos  sociais  e  proposição  de  novas 
 medidas  de  ação.  Emi�r  parecer  técnico  que  envolva  a  u�lização  ou  não  do  dinheiro  público  do 
 equipamento  social  e  do  atendimento  a  direitos  sociais  adquiridos.  Apreciar  solicitações  de 
 estágios  de  alunos  de  Serviço  Social,  supervisionando  a  sua  realização.  Orientar  a  execução  de 
 propostas  de  prestação  de  serviços  a  nível  da  Ins�tuição.  Iden�ficar  e  analisar  as  prioridades 
 sociais  na  viabilização  da  polí�ca  social.  Realizar  e  par�cipar  de  entrevistas,  reuniões  e 
 seminários  com  grupos  da  população  para  discussão  da  problemá�ca  social,  visando  a 
 execução  de  ações  de  interesse  da  comunidade.  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e 
 nível de dificuldade. 

 4.  REQUISITOS: 

 a.  ESCOLARIDADE: Curso superior em Serviço Social 
 b.  HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  Lei   nº   8.662,  de   07   de   junho   de   1993   - Dispõe sobre a 
 profissão de Assistente Social. Registro no Conselho competente. 

 5.  ESTRUTURA DO CONCURSO: 
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 O concurso para este cargo constará de uma prova obje�va com 40 questões, sendo 20 (vinte) 
 questões de Conhecimentos Gerais, valendo 1,00 (um) ponto cada, e 20 (vinte) questões de 
 Conhecimentos Específicos, valendo 3,00 (três) pontos cada, totalizando 80 (oitenta) pontos. 

 A prova obje�va compreenderá: 20 questões de Conhecimentos Gerais (5 questões de Língua 
 Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e Quan�ta�vo, 5 questões de Legislação e 5 
 questões de Informá�ca) e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 

 6.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS GERAIS: 

 Disponível no sí�o eletrônico do concurso. 

 7.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 1.  Serviço Social: fundamentos teórico-metodológicos e transformações da sociedade 
 contemporânea. 

 2.  É�ca e legislação profissional. 
 3.  Polí�ca Social e Serviço Social. 
 4.  O trabalho profissional na Educação e suas demandas: inclusão e acessibilidade na educação 

 superior; assistência estudan�l; polí�cas de ação afirma�va; gestão, elaboração e avaliação 
 de programas e projetos sociais; a pesquisa; estratégias e instrumental técnico-opera�vo do 
 Serviço Social. 
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