ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2017
ANEXO 2 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS:
- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento aos objetivos do
município.
- Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição profissional buscando capacitação e
formação continuada, e também habilidades de gestão e cognição através do trabalho em equipe e polivalência.
- Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos.
- Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja internamente ou em campo.
- Utilizar equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem-estar pessoal e das
pessoas do seu convívio no trabalho.
- Ser assíduo e pontual.
- Apresentar-se adequadamente, utilizando vestimenta adequada ao ambiente e função.
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme
demanda.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS A CADA UM DOS CARGOS:
Cargos de Nível Superior
Pedagogo
- Avaliar o desenvolvimento e o conhecimento do aluno com dificuldades de aprendizagem, realizando
registros individuais, para subsidiar a formação do grupo.
- Orientar e subsidiar sistematicamente os profissionais do ensino regular (escolar da rede municipal).
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino e o sucesso dos alunos, utilizando estratégias
adequadas, variando os métodos e as técnicas de acordo com as necessidades e interesses dos alunos.
- Estimular o crescimento intelectual e sócio interativo de crianças, adolescentes e adultos que frequentam
os programas e serviços da Secretaria de Saúde, orientando e subsidiando os profissionais da rede de
ensino e familiares.
- Enriquecer o trabalho pedagógico especializado a ser desenvolvido junto aos alunos com dificuldades
de aprendizagem, utilizando os recursos tecnológicos apropriados.
- Zelar pela aprendizagem de todos os alunos, considerando suas diferenças cognitivas, culturais, sociais
e/ou religiosas.
- Participar de reuniões e conselhos de classe conforme a necessidade.
- Manter os pais e professores permanentemente atualizados sobre o atendimento pedagógico especializado, objetivando esclarecer a natureza das dificuldades, bem como sugerir estratégias para a superação das áreas defasadas, efetivando a integração com a família e a escola.
- Participar com a comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e na elaboração do
planejamento curricular.
- Promover a participação de pais e alunos na construção do projeto político-pedagógico da escola.
- Minimizar os conflitos familiares que possuem relação com a educação:
- Identificando o contexto sócio-econômico e cultural em que o aluno vive;
- Prestando atendimento ao aluno e a seus familiares;
- Acompanhando programas;
- Prestando orientações e encaminhamentos pedagógicos.
- Acompanhar os adolescentes em conflito com a lei, visando a sua inclusão na sociedade:
- Visitando as escolas e instituições;
- Convidando os alunos a participarem de atividades;
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- Encaminhando os alunos para a escola, programas e/ou cursos, quando estes estiverem ausentes do
ensino.
- Promover a socialização de famílias e indivíduos, prestando atendimento e acompanhamento nos casos
de violação de seus direitos, conforme estabelecido na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
- Orientando as famílias;
- Prestando atendimento individual;
- Visitando as escolas e instituições de interesse da prefeitura.
- Respeitar as individualidades dos sujeitos, planejando atividades condizentes com as necessidades diagnosticadas, reavaliando sistematicamente as necessidades do grupo e as individuais.
- Realizar estudos de caso familiares, a fim de elaborar planos e diretrizes.
- Subsidiar a formação de grupos socioeducativos visando a orientação e informação, atribuindo-lhes diversos sentidos como: fortalecimento da família, do indivíduo, da comunidade, para a promoção da socialização, cidadania e autonomia.
- Construir estratégias de acompanhamento, juntamente com os demais técnicos da equipe, no intuito de
restabelecer as relações familiares.
- Manter o registro das ações e orientações desenvolvidas por este serviço.
- Participar de reuniões e conjunto com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e rede de
atendimento, para discutir a evolução dos casos encaminhados aos programas.
- Participar, juntamente com a equipe técnica do serviço, de estudos de caso semanais para construir
estratégias para qualificar o atendimento às famílias e indivíduos.
- Realizar visitas domiciliares, quando necessário, assim de observar a dinâmica do ambiente familiar,
conforme a visão do pedagogo, visando um melhor entendimento do movimento que cerca a família e o
seu contexto.
- Realizar visitas escolares e institucionais, mantendo um relacionamento estreito com estas instituições,
buscando acompanhar o desenvolvimento dos indivíduos de forma integral.
- Participar da construção e elaboração do Plano de Promoção Familiar, Plano de Ação, Grupos socioeducativos e demais ações que contribuam para o fortalecimento da família no desempenho de sua função
protetiva.
- Planejar os objetivos e as ações que serão necessárias para a realização de cada atividade.
Quando atuando com funções específicas de Psicopedagogia Clínica:
- Realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica clínica, utilizando métodos, instrumentos e técnicas
próprias da psicopedagogia.
- Possibilitar intervenção visando a solução das dificuldades acentuadas de aprendizagem, tendo como
enfoque o aprendente.
- Manter o registro das ações desenvolvidas, preenchendo formulários padrões.
- Orientar e subsidiar sistematicamente os pais em relação aos seus filhos, bem como os profissionais do
ensino regular com seus alunos.
- Realizar devolutivas da avaliação psicopedagógica para pais ou responsáveis, para a instituição e para
o aprendente.
- Realizar estudos de casos juntamente com profissionais de áreas afins.
- Realizar encaminhamentos necessários para sanar as dificuldades acentuadas de aprendizagem.
- Atender o aprendente, estabelecendo objetivos para superar as dificuldades acentuadas de aprendizagem encontradas na avaliação psicopedagógica.
- Realizar atendimento psicopedagógico clínico no Centro de Atendimento e/ou Sala de Atendimento Educacional Especializado, de forma individual ou em grupo.
- Zelar pela aprendizagem dos alunos, considerando suas diferenças cognitivas, culturais, sociais e/ou
religiosas.
- Desenvolver tarefas que estejam de acordo com princípios éticos da profissão.
- Selecionar metodologia e instrumentos adequados para intervenção terapêutica.
- Participar de formação continuada na área específica.
Quando atuando com funções específicas de Psicopedagogia Institucional:
- Orientar e subsidiar os professores, auxiliando na melhor forma de elaborar processos metodológicos,
para que seus alunos possam entender melhor suas aulas.
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- Orientar a prática dos professores buscando a melhor forma de trabalhar, em sala de aula, com alunos
com dificuldades acentuadas de aprendizagem e com deficiências.
- Participar na elaboração do projeto político Pedagógico, projetos para Educação Especial e adaptações
curriculares.
- Participar de estudos de caso juntamente com os demais profissionais da equipe de Educação Especial.
- Realizar diagnóstico institucional (traigem) para averiguar possíveis problemas pedagógicos que possam
estar prejudicando o processo de ensino aprendizagem.
- Encaminhar alunos que para um profissional (psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, etc.) a partir de
uma avaliação psicopedagógica;
- Auxiliar à direção da escola para que os profissionais da instituição possam ter um bom relacionamento
entre si;
- Conversar com a criança ou adolescente quando estes precisarem de orientações de qualquer nível;
- Orientar os professores em relação a importância da formação continuada;
- Organizar palestras de esclarecimentos para pais, professores e comunidade em geral;
- Zelar pela aprendizagem de todos os alunos matriculados na rede municipal, considerando suas diferenças cognitivas, culturais, sociais e religiosas;
- Realizar intervenção em sala de Atendimento Educacional Especializado, com crianças com deficiências;
- Utilizar recursos tecnológicos para enriquecer o trabalho psicopedagógico a ser desenvolvidos junto aos
alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem e deficiências;
- Planejar atividades condizentes com as necessidades do grupo, respeitando as individualidades;
- Reavaliar sistematicamente as necessidades do grupo e as individuais;
- Participar de estudos de caso entre profissionais da equipe de Educação Especial;
- Participar de formação continuada na área específica.
- Assumir somente as responsabilidades para as quais esteja preparado dentro dos limites da competência
psicopedagógica;
- Realizar outras atribuições compatíveis com sua área de atuação.
Quando atuando com funções específicas junto a crianças com deficiência visual ou auditiva:
- Prestar apoio às crianças portadoras de deficiência visual e auditiva, suas famílias e educadores, a fim
de oportunizar o acesso ao conhecimento por parte das crianças com deficiência, bem como qualificar a
equipe de ensino que com elas atuará:
- Prestando atendimento pedagógico aos alunos;
- Orientando a equipe educadora que possui alunos deficientes visuais e/ou auditivos;
- Organizando materiais de leitura e estudo para os intérpretes de Libras e para os professores de deficientes auditivos;
- Confeccionando materiais e jogos adaptados;
- Realizando observações em sala de aula;
- Realizando avaliações;
- Alfabetizando em Braille;
- Realizando transcrições;
- Promovendo o uso de recursos tecnológicos aos alunos com deficiência visual;
- Realizando a estimulação visual;
- Encaminhando os alunos para outros profissionais e/ou serviços do Município conforme a necessidade;
- Utilizando-se dos métodos, técnicas e materiais necessários para a execução das atividades.
Psicólogo
- Buscar a diminuição do sofrimento psíquico em usuários que precisam de atendimento psicológico, bem
como em seus familiares e grupos sociais em que está vinculado:
- Triando e avaliando novos e antigos pacientes;
- Aplicando testes psicológicos;
- Diagnosticando e avaliando distúrbios emocionais, mentais e de adaptação social;
- Encaminhando o usuário para os profissionais adequados conforme a demanda identificada;
- Promovendo grupos de atendimento psicoterápico e oficinas artesanais;
- Realizando diagnósticos psicológicos, psicoterapia e atendimentos emergenciais;
- Acompanhando o desenvolvimento dos usuários e a evolução de intervenções realizadas.
- Possibilitar a compreensão do comportamento humano, individual ou em grupo, aplicando os conhecimentos teóricos e técnicos da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes
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das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições
políticas, históricas e culturais.
- Promover a qualidade, a valorização e a democratização do sistema educacional:
- Participando da elaboração de planos e políticas;
- Auxiliando na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados;
- Analisando características de indivíduos portadores de necessidades especiais;
- Prestando orientação psicológica aos educadores e educandos no processo de ensino-aprendizagem;
- Orientando pais e responsáveis sobre processos de integração em unidades sociais e programas de
atendimento específico de crianças e adolescentes.
- Realizando pesquisa, diagnóstico e intervenção em grupo e/ou individual com os envolvidos no processo
educacional;
- Promovendo a reeducação no caso de dificuldades escolares e familiares, buscando o desenvolvimento
do aluno;
- Analisando, recomendando, acompanhando e avaliando programas de ensino para alunos com necessidades educacionais especiais.
- Elaborar, encaminhar, acompanhar e avaliar projetos e programas envolvendo família, escola e comunidade, em parceria com outros profissionais quando houver a necessidade.
- Proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos, utilizando princípios e métodos da psicologia,
coordenando e executando projetos e 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.
- Assessorar os profissionais da medicina na análise e interpretação de laudos e diagnósticos psicológicos
de servidores.
- Elaborar diagnósticos da capacidade laborativa residual de servidores, analisando em conjunto com profissionais da equipe multidisciplinar, os indicadores necessários à readaptação/recapacitação funcional,
bem como indicar as funções compatíveis com as condições do servidor a ser reabilitado.
- Realizar avaliação, orientação, encaminhamento e acompanhamento de servidores com problemas referentes a ingestão de álcool e outras drogas.
- Colaborar para a ampliação da visão da realidade psico-social à qual os usuários estão inseridos, por
meio do acompanhamento técnico, através de visitas a hospitais, escolas, domicílios e outros, sempre
que necessário.
- Elaborar laudos, pareceres e outros documentos técnicos relacionados à sua atuação junto ao Município
de Jaraguá do Sul.
- Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades
e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Conselhos Profissionais de Psicologia e Legislação Municipal, bem como buscando subsídios para os programas sociais, orientando aos familiares (população alvo), sempre em busca da qualidade de vida da municipalidade.
- Desenvolver modalidades de atendimento individual e em grupo, atendendo aos objetivos da proteção
básica da política nacional de assistência social, e considerando o objetivo da intervenção em diferentes
situações, família, em seus membros ou indivíduos.
- Facilitar processos de identificação, construção e atualização de potenciais individuais, grupais e comunitários, fortalecendo atividades e positividades já existentes nas interações entre os moradores, nos
arranjos familiares e a ação de grupos, propiciando formas de convívio familiar, comunitário e favorecendo a criação de laços afetivos e colaborativos entre os atores envolvidos.
- Colaborar com a construção de processos de mediação, organização, mobilização social e participação
dialógica que impliquem na efetivação de direitos sociais e na melhoria das condições de vida presentes
no território de abrangência do CRAS.
- Promover o desenvolvimento de habilidades, potencialidades e aquisições, articulação e fortalecimento
das redes de proteção social, mediante assessoria a instituições e grupos comunitários.
- Desenvolver o trabalho social articulado aos demais trabalhos da rede de proteção social, tendo em vista
os direitos a serem assegurados ou resgatados e a completude da atenção em rede.
- Contribuir na educação permanente dos profissionais da assistência social.
- Elaborar e executar programas de prevenção, assistência, apoio, educação e outros, atendendo plenamente os usuários, integrando a equipe multiprofissional das instituições em geral.
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- Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo pesquisas experimentais,
teóricas e clínicas, palestras, grupos educacionais, entre outros.
- Participar da elaboração de projetos na sua área de trabalho, visando atender as demandas existentes.
- Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, possibilitando o entendimento e acompanhamento dos casos.
Advogado
- Advocacia pública e assessoria jurídica aos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
ou seja, aos indivíduos e as famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, que habitam o
território de abrangência do CREAS.
- Orientação jurídico social e assessoria jurídica no âmbito do SUAS, respeitadas as competências e atribuições da Procuradoria-Geral do Município;
- Oferecer atendimento de advocacia pública no âmbito do SUAS, respeitadas as competências e atribuições da Procuradoria-Geral do Município;
- Receber denúncias;
- Prestar orientação jurídica aos usuários do CREAS;
- Fazer encaminhamentos processuais, exceto, os de competência da Procuradoria-Geral do Município;
- Proferir palestras sobre os direitos dos usuários do serviço;
- Esclarecer procedimentos legais aos técnicos do serviço;
- Participar de palestras informativas a comunidade;
- Fazer estudo permanente acerca do tema da violência;
- Manter atualizado os registros de todos os atendimentos;
- Participar de todas as reuniões da equipe;
- Defesa e garantia de direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania,
enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei Federal Nº 8.742, de 1993;
- Atendimento dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal,
nos termos da Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;
- Assessoramento jurídico ao público da política de assistência social, nos termos da Lei Federal Nº 8.742,
de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS;
- Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações;
- Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar,
considerando as especificidades e particularidades de cada um;
- Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em
grupo;
- Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CREAS, quando necessário;
- Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas
setoriais e órgãos de defesa de direito;
- Trabalho em equipe interdisciplinar;
- Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas;
- Participação nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho;
- Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe CREAS, reuniões de
equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas;
- Participação de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das ações
a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informação e procedimentos;
- Fazer estudo permanente acerca do tema violação de direitos;
- Outras atribuições definidas para a função de advogado, observado o disposto na NOB/SUAS e/ou por
meio de Resolução do Conselho Nacional da Assistência Social e/ou Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS.
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