SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2017
Anexo 2 – Atribuições dos Cargos.
Cargos de Nível Médio:
Educador Social
• Executar atividades, abrangendo o exercício de ações formais e informais, de orientação educacional e
preparação para o desempenho profissional, bem como toda e qualquer atividade auxiliar que envolve o
processo educacional da criança, do adolescente, idoso e pessoas socialmente excluídas sob a tutela do
Município.
• Promover a inclusão social através de programas socioeducativos e do desenvolvimento de habilidades
da população em vulnerabilidade social.
• Auxiliar na promoção social do adolescente e de sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os,
se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social.
• Cadastrar idosos no CAD único do Governo Federal, recolhendo documentos e agendando visita
domiciliar, garantindo aos idosos a gratuidade e descontos nas passagens interestaduais.
• Realizar visitas domiciliares e/ou na comunidade, conhecendo o perfil socioeconômico do usuário e
colhendo dados pertinentes ao relatório/benefício.
• Recepcionar usuários, identificando a necessidade dos mesmos, encaminhando-os aos respectivos
setores, averiguando no sistema dados de cadastro anterior sobre usuário/família, estabelecendo vínculo
de confiança e garantindo o atendimento adequado ao usuário.
• Realizar encaminhamentos para o programa de SAS, levantando as características do caso,
providenciando documentos necessários, garantindo ao usuário o acesso aos diversos serviços oferecidos
pelos programas.
• Realizar encaminhamentos ao ministério Público, relatando através de documentação específica dados
referentes a situações do usuário, garantindo o cumprimento das premissas da lei.
• Auxiliar em eventos externos promovidos pela secretaria de assistência social, garantindo bom
desempenho do evento.
• Prestar orientações aos usuários a respeito de leis e programas sociais, garantindo o pleno conhecimento
dos direitos e serviços que o usuário pode acessar.
• Realizar palestras informativas, sob orientação do assistente social, garantindo o acesso a informação
sobre programas a toda população, bem como a profissionais de outros órgãos e instituições.
• Elaborar projetos com foco no desenvolvimento social, de acordo com realidade e demanda, em conjunto
com assistente social, contribuindo com o atendimento integral das necessidades da população.
• Documentar e registrar visitas e fazer inclusão de cadastros, gerando dados confiáveis para concessão e
manutenção dos benefícios e controlar o número de beneficiários.
• Pesquisar, analisar e identificar dados pertinentes aos programas, a fim de desenvolver novos projetos e
programas.
• Coletar e analisar os indicadores de desempenho de atividades junto aos órgãos e/ou setores da SAS,
controlando os indicadores conforme dados do planejamento de atividades anual.
• Confeccionar material para escolas, facilitando a forma de controle em relação a rotina nas escolas.
• Planejar cronogramas de atividades, elaborando com cada coordenadora os dias e horários das atividades
a serem realizadas no mês.
• Confeccionar relatório geral com números de usuários dos programas, e de reuniões desenvolvidas,
levantando dados e confrontando com metas pré-estabelecidas.
• Assistir aos usuários das políticas sociais de proteção básica e especial, programando e desenvolvendo
atividades de caráter profissional, educativo e recreativo, atendendo às suas necessidades básicas, a fim
de permitir sua emancipação e integração na sociedade.
• Desenvolver técnicas de artes aplicadas, ensinando-as passo-a-passo, garantindo o aprendizado de uma
fonte de renda aos usuários dos programas da SAS.
• Preparar listagens de material conforme itens a serem utilizados, garantindo a matéria prima necessária
aos trabalhos.
• Elaborar planos de aula a partir da demanda do grupo, técnicas e roteiro de orientação da aula, facilitando
o processo de aprendizagem da técnica.
• Propiciar a integração e reintegração dos usuários e suas famílias, colaborando na solução de seus
problemas, utilizando, sob supervisão, os métodos e processos básicos de educação alimentar, higiene,
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relacionamento social, laborterapia, educação e/ou formação para o trabalho, qualificação profissional,
entre outros.
Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade e de
respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.

Cargos de Nível Superior:
Assistente Social
• Prestar serviços sociais, dispondo de recursos técnicos, que possibilitam a elaboração, coordenação,
monitoramento, execução e avaliação de políticas sociais que garantam o acesso universal de direitos aos
cidadãos, resultando em autonomia e emancipação.
• Viabilizar direitos e democratizar informações sobre situações sociais de usuários e outras informações de
interesse, prestando informações claras e atendimento humanizado, tendo como pressupostos o princípio
da integralidade, equidade e universalidade.
• Elaborar, implantar, implementar, executar e avaliar as políticas sociais junto ao órgão de administração
pública direta, elaborando projetos e programas sociais, estimulando a participação da sociedade civil nas
instâncias como Conselhos Municipais, consolidando as Políticas Públicas e o controle social.
• Elaborar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito
de atuação do serviço social, estimulando a participação da sociedade, pesquisando o impacto dos planos,
programas e projetos para este público, estabelecendo controle social e contribuindo com a análise da
realidade social e subsidiando ações profissionais.
• Encaminhar providência e prestar orientação social a indivíduos e grupos de diferentes segmentos,
realizando atendimento, acompanhamento e dinâmicas de grupo que identifiquem a violação de direitos,
situação de vulnerabilidade ou risco social, buscando a intersetorialidade, visando identificar recursos e
fazer uso dos mesmos no atendimento e defesa dos direitos da população.
• Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais, analisando o perfil da população e a
disponibilidade dos benefícios, visando oportunizar à população com o perfil de vulnerabilidade ou risco
social, o acesso a estes benefícios e serviços sociais.
• Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, realizando
reuniões, aplicando dinâmicas que ressaltem as necessidades e fortaleçam esses movimentos, visando a
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade.
• Dirigir, coordenar e organizar unidades/núcleos/centros e programas de serviço social, executando função
de coordenação, assegurando a autonomia e a inclusão social, visando efetivar e qualificar os programas
e serviços socioassistenciais.
• Realizar estudos socioeconômicos, vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres
sobre a matéria de serviço social, elaborando e aplicando tais instrumentos com os usuários do serviço
social, para que a comunidade acesse benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração
pública direta.
• Treinar, avaliar e supervisionar estagiários de serviço social, demonstrando a prática profissional nas
atividades cotidianas, assim como delegando atividades a serem executadas por eles, colaborando na
capacitação de futuros profissionais.
• Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados relacionados ao Serviço Social,
estimulando a participação da comunidade, visando estabelecer controle social e divulgando serviços
sociais.
• Promover controle social e conhecimento do processo financeiro da política, ocupando cargos e funções
de direção e fiscalização da gestão financeira em órgão de administração pública direta.
• Produzir sistematicamente informações, indicadores e índices territorializados das situações de
vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas, nos diferentes ciclos de vida,
sobre pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou abandono, vítimas de formas de
exploração, de violência e de ameaça, vítimas de preconceito por etnia, gênero e opção pessoal, vítimas
de apartação social, aplicando pesquisas e realizando levantamento de dados para produção de teorias e
métodos do trabalho social.
• Exercer vigilância sobre os padrões de serviços, programas e projetos sociais de assistência, em especial
aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, moradias provisórias, analisando planos
de ação, visitando periodicamente, orientando e monitorando entidades cadastradas no desempenho de
suas atividades, para possibilitar que se mensure as situações de risco social e violação de direitos, e
obter dados para planejamento, além de identificar a aplicação dos recursos repassados e o exercício da
política de assistência social.
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Implementar trabalhos de cunho preventivo e informativo junto à comunidade, capacitando através da
informação e formação, estimulando a população através de atividades sócio-educativas, alcançando os
objetivos institucionais no que diz respeito a prevenção e informação.
Prestar orientações socializadas referentes ao tripé da seguridade social (saúde – previdência –
assistência), realizando entrevistas sociais, encaminhamentos, contatos telefônicos, laudo social, entre
outros, viabilizando os direitos das políticas públicas aos usuários itajaienses.
Realizar acolhimentos, através da escuta qualificada, identificando e reconhecendo a demanda real do
usuário, trazida através da demanda aparente, facilitando o vínculo.
Realizar diagnóstico social, identificando a situação sócio-familiar, o grau de vulnerabilidade, bem como
os pontos fortes.
Participar de reuniões e equipes multiprofissionais, discutindo casos, trocando e partilhando
conhecimentos, e propondo estratégias de ação para toda a equipe.
Captar recursos e parceiros para programas sociais, visando manutenção, implantação e implementação
de serviços.
Realizar análise documental, constituindo processo padrão de análise da documentação comprobatória
da situação social informada pelo usuário, instituição e órgãos regulamentadores das políticas sociais,
para fiscalizar, avaliar e emitir parecer quanto à execução e acesso às políticas públicas.
Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade e
respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.

Psicólogo
• Promover a saúde mental e qualidade de vida, contribuindo para a eliminação de quaisquer formas de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, através de psicoterapia,
avaliações e intervenções.
• Aplicar métodos e técnicas próprias da Psicologia, visando promover a saúde mental, reabilitação
psicossocial, autoestima no manejo de dificuldades em situações emocionais, entre outros.
• Promover acolhimento, escutando queixas emergentes, visando a promoção do vínculo com paciente.
• Realizar triagens para definição dos clientes e possíveis e possíveis reencaminhamentos, além de ser uma
avaliação inicial da demanda para auxiliar na definição do tratamento.
• Aplicar métodos e técnicas investigativas da psicologia, escalas e testes psicológicos, entrevistas com
paciente e familiares, avaliando necessidades de tratamento, levantando hipótese diagnóstica e
elaborando projeto terapêutico.
• Elaborar projetos terapêuticos, juntamente com a equipe multidisciplinar, definindo as atividades que o
paciente realizará no serviço, como também os dias e horários das mesmas, visando organizar proposta
de trabalho de acordo com a necessidade do paciente.
• Supervisionar e orientar estratégias de psicologia, demonstrando a pratica profissional nas atividades do
cotidiano.
• Planejar e executar dinâmicas e atividades de acordo com Oficina Terapêutica, a fim de promover a saúde
mental, capacidade e autonomia para atividades diárias, reflexão e inserção social.
• Realizar visitas domiciliares, observando a dinâmica familiar, orientando, verificando informações,
entrevistando e acolhendo queixas.
• Realizar grupos de orientação, reunindo-se com pacientes e/ou familiares, levantando queixas, dando
orientações baseadas nos conhecimentos da Psicologia, visando minimizar as dificuldades relatadas pela
clientela.
• Reunir-se com equipe de trabalho, estudando casos, planejando atividades e recebendo informações
relativas ao funcionamento do serviço.
• Preencher prontuários e formulários, relatando por escrito informações relevantes a respeito do paciente
e das atividades envolvidas, registrando procedimentos e evoluções, para que outros profissionais possam
ter acesso a informações pertinentes.
• Proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos, utilizando princípios e métodos da psicologia,
coordenando e executando projetos, como processos de recrutamento e seleção, integração de novos
funcionários, bem como realizando a análise ocupacional dos cargos, propondo melhorias das condições
ambientais, relacionais, materiais e outros.
• Exercer atividade técnico-científicas montando protocolos de avaliação e tratamento, informando
profissionais, ministrando cursos e palestras, realizando pesquisas, organizando eventos, entre outros.
• Contribuir para o processo de inclusão na superação do impasse psicológico de crianças e adolescentes
com deficiência, bem como orientar unidades escolares de educação infantil e ensino regular, pais, e
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indivíduos envolvidos no processo de desenvolvimento dos fatores psicológicos da criança, visando
promover a saúde e qualidade de vida dos educandos com necessidades especiais, pais e corpo docente.
Realizar diagnósticos específicos, avaliações, laudos psicológicos, testes, bem como participar de
diagnóstico interdisciplinar sempre que solicitado e/ou necessário, utilizando princípios, conhecimentos, e
técnicas reconhecidas, fundamentadas na Ciência Psicológica, na ética e na legislação profissional.
Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade e de
respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.

Terapeuta Ocupacional
• Promover o desenvolvimento, tratamento e reabilitação de indivíduos ou grupos que necessitem de
cuidado físicos, sensoriais, psicoemocionais e/ou sociais, ampliando seu desempenho e participação
social, através de procedimentos que envolvam a atividade humana.
• Atuar na educação e promoção da saúde, atuando no enfrentamento de conflitos típicos de faixas
etárias/períodos da vida, no período gestacional, facilitando o desenvolvimento do vínculo mãe-bebê, na
elaboração e viabilização de projetos de vida e na adaptação e adequação de ambientes, rotinas de vida
e práticas diárias.
• Realizar programas de estimulação precoce, avaliação e tratamento neuropsicomotor, atendimentos a
grupos, oficinas de geração de renda e outras demandas específicas da fase de desenvolvimento, visando
a melhoria da qualidade de vida da população atendida.
• Contribuir com a saúde do trabalhador, promovendo estratégias que contribuam para uma melhor
qualidade de vida no trabalho, conhecendo as realidades e os fatores de risco aos quais os trabalhadores
estão expostos, minimizando as possíveis dificuldades e acidentes.
• Propor e desenvolver ações de reabilitação psicossocial junto aos trabalhadores afastados temporária ou
permanentemente do trabalho.
• Intervir no cotidiano hospitalar de modo a promover a qualidade de vida e o desempenho ocupacional
durante a internação, por meio da humanização do ambiente, dos atendimentos e das relações
interpessoais, orientando em relação aos cuidados básicos, as atividades de vida diárias, reinserção social
e no trabalho, entre outras possibilidades.
• Buscar, na saúde mental, a autonomia das pessoas em relação as suas limitações específicas, dedicandose ao resgate da autoestima, da realização, do autocuidado, da inclusão no mercado de trabalho e da
participação na comunidade, além de promover a realização de atividades orientadas e supervisionadas,
visando aumentar o contato social e convívio com mundo exterior.
• Realizar diagnósticos específicos, avaliando funções, alterações, executando testes, bem como participar
de diagnóstico interdisciplinar sempre que solicitado e/ou necessário.
• Exercer atividade técnico-científicas montando protocolos de avaliação e tratamento, formando
profissionais, ministrando cursos e palestras, realizando pesquisas, organizando eventos, entre outros.
• Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo, confidencialidade e de
respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
• Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu
superior imediato.
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