PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018
EDITAL DE ERRATA Nº 04/2018
Celso de Souza, Prefeito Municipal de Nantes, Estado de São Paulo, em atenção ao
Ofício CRESS-SP/SFP.PP. nº 001/2018, TORNA PÚBLICO o Edital de Errata nº
04/2018 do Processo Seletivo nº 01/2018, a fim de alterar as atribuições do cargo de
Assistente Social constantes do item 12 – DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO do Edital
de Abertura das Inscrições nº 02/2018, onde passa-se a ler:
FUNÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupo,
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, aplicando métodos e
processos básicos ao Serviço Social; Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos que atendam as necessidades e
interesses da população municipal.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração
pública, direta ou indireta, entidades e organizações populares;
- Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito
de atuação do serviço com participação da sociedade civil;
- Encaminhar providências 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;
- Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais;
- Planejar, executar e avaliar as pesquisas que possam contribuir para análise da realidade
social e para subsidiar ações profissionais;
- 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;
- Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos do
serviço social;
- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes de
planos e programas de trabalho afetos ao Município;
- Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, saúde e outros, através da
análise de recursos e das carências Socioeconômica dos indivíduos e comunidade de forma a
orientá-los e promover desenvolvimento;
- Atuar no projeto habitacional orientando quanto a habilitação, documentação, transferência,
etc;
- Programar com o usuário, sua família e a comunidade a que pertence, as providências
necessárias para a integração na comunidade;
- Realizar visitas domiciliares programadas e/ou de urgências;
- Realizar visitas domiciliares orientando quando necessário para aposentadoria e
encaminhamento para o INSS;
- Realizar avaliação dos programas que executa;
- Realizar supervisão técnica a estagiários do serviço social;
- Relatar e registrar no prontuário, o atendimento realizado, conforme procedimento
estabelecido pelo serviço;
- Visitar e orientar entidades sociais de acordo com o trabalho desenvolvido;
- Executar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo Superior Imediato,

previstas na Lei 8.662/93 e suas alterações posteriores.

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital de
Abertura das Inscrições nº 02/2018, do Processo Seletivo nº 01/2018.
Nantes/SP, 21 de fevereiro de 2018.

CELSO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

