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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO 

MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E ATRIBUIÇÕES. 

1.0 QUADRO RESUMO DE VAGAS 

  

FUNÇÃO 
QUANTITATIVO DE VAGAS 

LOTAÇÃO REGULARES RESERVADAS 
(PCD) TOTAL 

Nível Superior 
1 Assistente Social (CRAS) Sec. Assistência Social 1   1 

2 Assistente Social (CREAS) 
Sec. Assistência Social 

1   1 

3 Assistente Social (CadUnico) 
Sec. Assistência Social 

1   1 

4 Pedagogo (CRAS) 
Sec. Assistência Social 

1   1 

5 Pedagogo (CREAS) 
Sec. Assistência Social 

1   1 

6 Psicólogo (CRAS) 
Sec. Assistência Social 

1   1 

7 Psicólogo (CREAS) 
Sec. Assistência Social 

1   1 

8 
Supervisor do Programa Criança 
Feliz 

Sec. Assistência Social 
1   1 

Total de vagas nível superior 8 
Nível Médio 

9 Digitador CadÚnico 
Sec. Assistência Social 

1 1 2 

10 Entrevistador Social CadÚnico. 
Sec. Assistência Social 

3 1 4 

11 Facilitador de Oficina de Música 
Sec. Assistência Social 

1   1 

12 Recepcionista 
Sec. Assistência Social 

3 1 4 

13 
Assistente Técnico de Programas 
Sociais 

Sec. Assistência Social 
1 1 2 

14 Orientador Social 
Sec. Assistência Social 

4 1 5 

15 Educador Social 
Sec. Assistência Social 

1   1 

16 
Visitador Programa Criança Feliz 
–PCF 

Sec. Assistência Social 
9 1 10 

17 Motorista 
Sec. Assistência Social 

1 1 2 
Total de vagas nível médio 31 

Nível Fundamental 
18 Auxiliar de Serviços Gerais  Sec. Assistência Social 8 1 9 

Total de vagas nível fundamental 9 
      
    Total de Vagas 48 

 



 

 

 

 

 

  

20 
 

 

2.0 VAGAS POR PROFISSÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – 
NÍVEL SUPERIOR 

 

FUNÇÃO 

 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS (PCD) TOTAL 

 
Assistente Social (CRAS) 

01 

 

- 01 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Serviço 
Social, em instituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da Classe.   
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos Reais) 
 
JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 30 (trinta) horas semanais 
 
ATRIBUIÇÕES:  

- Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações; 
- Elaborar junto com as famílias/indivíduos o Plano de Acompanhamento Familiar ou Plano 
de Acompanhamento Individual, considerando as especificidades e particularidades de cada 
um; 
- Instituir espaços coletivos de socialização de informação e sobre os direitos humanos 
e sobre o dever do Estado; 
- Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos acompanhados pelo CRAS; 
- Realizar estudos socioeconômicos com os usuários; 
- Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; 
- Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos 

particularizados e coletivos às famílias e indivíduos; 
- Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias; 
- Realizar reuniões com a rede socioassistencial do território onde atua; 
- Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa e do sistema de justiça e segurança; 
- Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, 

visando o atendimento integral dos usuários com intervenções qualificadas; 
- Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar; 
- Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; 
- Elaborar relatórios e pareceres sobre a matéria do serviço social; 
- Executar os programas e projetos próprios da assistência social e apoiar em suas 
avaliações de revisão e cadastro (Bolsa Família, BPC e demais benefícios); 
- Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de 
abrangência; 
- Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
trabalho; 
- Ministrar palestras, participar das atividades de capacitação e formação continuada, 
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reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
- Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 
- Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

 
Assistente Social (CREAS) 

01 

 

- 01 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Serviço 
Social, em instituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da Classe.   
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos Reais) 
 
JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 30 (trinta) horas semanais; 
 
ATRIBUIÇÕES:  
- Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações; 
- Elaborar junto com as famílias/indivíduos o Plano de Acompanhamento Familiar ou Plano 
de Acompanhamento Individual, considerando as especificidades e particularidades de cada 
um; 
- Instituir espaços coletivos de socialização de informação e sobre os direitos humanos 
e sobre o dever do Estado; 
- Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos acompanhados pelo CREAS; 
- Realizar estudos socioeconômicos com os usuários; 
- Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; 
- Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos 

particularizados e coletivos às famílias e indivíduos; 
- Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias; 
- Realizar reuniões com a rede socioassistencial do território onde atua; 
- Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa e do sistema de justiça e segurança; 
- Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, 

visando o atendimento integral dos usuários com intervenções qualificadas; 
- Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar; 
- Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; 
- Elaborar relatórios e pareceres sobre a matéria do serviço social; 
- Executar os programas e projetos próprios da assistência social e apoiar em suas 
avaliações de revisão e cadastro (Bolsa Família, BPC e demais benefícios); 
- Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de 
abrangência; 
- Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
trabalho; 
- Ministrar palestras, participar das atividades de capacitação e formação continuada, 
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reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
- Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 
Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Assistente Social (Cadúnico) 01 - 01 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Serviço 
Social, em instituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da Classe.   
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos Reais) 
 
JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 30 (trinta) horas semanais; 
 
ATRIBUIÇÕES:  
- Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações; 
- Elaborar junto com as famílias/indivíduos o Plano de Acompanhamento Familiar ou Plano 
de Acompanhamento Individual, considerando as especificidades e particularidades de cada 
um; 
- Instituir espaços coletivos de socialização de informação e sobre os direitos humanos 
e sobre o dever do Estado; 
- Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos acompanhados pelo CRAS E 

CREAS; 
- Realizar estudos socioeconômicos com os usuários; 
- Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; 
- Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos 

particularizados e coletivos às famílias e indivíduos; 
- Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias; 
- Realizar reuniões com a rede socioassistencial do território onde atua; 
- Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa e do sistema de justiça e segurança; 
- Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, 

visando o atendimento integral dos usuários com intervenções qualificadas; 
- Trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar; 
- Alimentar registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; 
- Elaborar relatórios e pareceres sobre a matéria do serviço social; 
- Executar os programas e projetos próprios da assistência social e apoiar em suas 
avaliações de revisão e cadastro (Bolsa Família, BPC e demais benefícios); 
- Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de 
abrangência; 
- Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
trabalho; 
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- Ministrar palestras, participar das atividades de capacitação e formação continuada, 
reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
- Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 
- Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 

 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

 
Pedagogo (CRAS) 

01 - 01 

 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em 
Pedagogia, em instituição reconhecida pelo MEC.  
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Realizar a orientação, consultoria e outros atendimentos relativos à qualificação e 

desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas para a condução prática 
educativa/socioeducativa dos processos formativo- educativos junto a indivíduos e grupos, 
em especial o referencial afetivo-familiar (orientação e apoio sociofamiliar); 
- Promover ações e processos socioeducativos com vistas a garantir aquisições 

progressivas aos usuários de acordo com seu ciclo de vida, ampliação de trocas e 
vivências culturais, incentivo à socialização, à convivência comunitária, à consciência da 
cidadania e seu pleno exercício, bem como o desenvolvimento do sentimento de  
pertença  e  de  identidade,  a  ampliação  de repertório de informações   e   
conhecimentos,   com    vistas    ao alcance de alternativas emancipatórias para 
prevenção ou enfrentamento das condições e riscos de vulnerabilidade social; 
- Desenvolver o planejamento e avaliação, junto aos Educadores Sociais, articulado com a 

equipe multiprofissional, referente às atividades socioeducativas com os usuários dos 
serviços através do planejamento e avaliação dos processos educativos; 

-  Trabalhar em equipe de forma interdisciplinar; 
-  Atuar enquanto perito educacional e didático- pedagógico e orientador e analista técnico 

socioeducativo ao socioeducando, socioeducadores e familiares, em ações 
socioassistenciais de execução e atendimento ao cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto; 
- Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em sua área de 

abrangência; 
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- Participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
trabalho; 
- Participar das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, 

reuniões de rede, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
-  Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 
-  Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos;  
-   Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; 
-   Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias; 
-  Elaborar relatórios, material informativo, propostas pedagógicas entre outros instrumentos 

técnicos, normativos e práticas inerentes à especificidade da intervenção profissional. 
Ministrar palestras e facilitar oficinas; 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Pedagogo (CREAS) 01 - 01 

 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em 
Pedagogia, em instituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da Classe.   
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Realizar a orientação, consultoria e outros atendimentos relativos à qualificação e 

desenvolvimento de habilidades didático-pedagógicas para a condução prática 
educativa/socioeducativa dos processos formativo- educativos junto a indivíduos e grupos, 
em especial o referencial afetivo-familiar (orientação e apoio sociofamiliar); 
- Promover ações e processos socioeducativos com vistas a garantir aquisições 

progressivas aos usuários de acordo com seu ciclo de vida, ampliação de trocas e 
vivências culturais, incentivo à socialização, à convivência comunitária, à consciência da 
cidadania e seu pleno exercício, bem como o desenvolvimento do sentimento de  
pertença  e  de  identidade,  a  ampliação  de repertório de informações   e   
conhecimentos,   com    vistas    ao alcance de alternativas emancipatórias para 
prevenção ou enfrentamento das condições e riscos de vulnerabilidade social; 
- Desenvolver o planejamento e avaliação, junto aos Educadores Sociais, articulado com a 

equipe multiprofissional, referente às atividades socioeducativas com os usuários dos 
serviços através do planejamento e avaliação dos processos educativos; 

-  Trabalhar em equipe de forma interdisciplinar; 
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-  Atuar enquanto perito educacional e didático- pedagógico e orientador e analista técnico 
socioeducativo ao socioeducando, socioeducadores e familiares, em ações 
socioassistenciais de execução e atendimento ao cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto; 
- Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em sua área de 

abrangência; 
- Participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 

trabalho; 
- Participar das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de equipe, 

reuniões de rede, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
-  Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 
-  Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos;  
-   Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; 
-   Realizar oficinas com as famílias e ações comunitárias; 
-  Elaborar relatórios, material informativo, propostas pedagógicas entre outros instrumentos 

técnicos, normativos e práticas inerentes à especificidade da intervenção profissional. 
Ministrar palestras e facilitar oficinas; 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Psicólogo (CRAS) 01 - 01 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Psicologia, 
em instituição reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho da Classe.   

 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 30 (trinta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
 - Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações; 
- Elaborar junto com as famílias/indivíduos o Plano de Acompanhamento Familiar ou Plano 
de Acompanhamento Individual, considerando as especificidades e particularidades de cada 
um; 
- Prestar apoio psicológico; 
- Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em diferentes 
contextos; 
- Compreender a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes 
enfoques teóricos e metodológicos com o objetivo de problematizar e propor ações no 
âmbito social; 
- Instituir espaços coletivos de socialização de informação e sobre os direitos humanos e 
sobre o dever do Estado; 
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- Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos acompanhados pelo CRAS e CREAS; 
- Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos 
particularizados e coletivos às famílias e indivíduos; 
- Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa e do sistema de justiça e segurança; 
- Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, 
visando o atendimento integral dos usuários com intervenções qualificadas; 
- Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; realizar oficinas com 
as famílias e ações comunitárias; 
- Realizar reuniões com a rede socioassistencial no território onde atua; 
- Trabalhar em equipe de forma interdisciplinar; 
- Alimentar registros e sistemas de informações sobre as ações desenvolvidas;  
- Elaborar relatórios e pareceres; 
- Executar os programas e projetos próprios da assistência social; 
- Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de 
abrangência; 
- Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
trabalho; 
- Ministrar palestras, participar das atividades de capacitação e formação continuada, 
reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
-  Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Psicólogo (CREAS) 01 - 01 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Psicologia, 
em instituição reconhecida pelo MEC.  
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 30 (trinta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  

-     Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e orientações; 
- Elaborar junto com as famílias/indivíduos o Plano de Acompanhamento Familiar ou Plano 
de Acompanhamento Individual, considerando as especificidades e particularidades de cada 
um; 
- Prestar apoio psicológico; 
- Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em diferentes 
contextos; 
- Compreender a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes 
enfoques teóricos e metodológicos com o objetivo de problematizar e propor ações no 
âmbito social; 
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- Instituir espaços coletivos de socialização de informação e sobre os direitos humanos e 
sobre o dever do Estado; 
- Realizar visitas domiciliares às famílias e indivíduos acompanhados pelo CRAS e CREAS; 
- Realizar acompanhamento especializado, por meio de ações e atendimentos 
particularizados e coletivos às famílias e indivíduos; 
- Realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas 
públicas setoriais e órgãos de defesa e do sistema de justiça e segurança; 
- Articular, discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede, 
visando o atendimento integral dos usuários com intervenções qualificadas; 
- Realizar visitas institucionais de mobilização, articulação e parcerias; realizar oficinas com 
as famílias e ações comunitárias; 
- Realizar reuniões com a rede socioassistencial no território onde atua; 
- Trabalhar em equipe de forma interdisciplinar; 
- Alimentar registros e sistemas de informações sobre as ações desenvolvidas;  
- Elaborar relatórios e pareceres; 
- Executar os programas e projetos próprios da assistência social; 
- Fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais em suas áreas de 
abrangência; 
- Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
trabalho; 
- Ministrar palestras, participar das atividades de capacitação e formação continuada, 
reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas; 
-  Instituir rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Supervisor do Programa Criança 
Feliz 

01 - 01 

REQUISITO: Diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Serviço 
Social, Psicologia ou Pedagogia em instituição reconhecida pelo MEC. Ser registrado no 
Conselho de classe;  
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
-  Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias  visitadas,  articulando   
CRAS/UBS   (Unidade Básica de Saúde), sempre que possível, para o desenvolvimento 
destas ações; 
-  Articular encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas 
identificadas nas visitas domiciliares; 
- Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos visitadores, o 
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desenvolvimento das crianças e a atenção às demandas das famílias; 
- Identificar situações complexas, lacunas e outras questões operacionais que devem ser 
levadas ao debate no Comitê Gestor, sempre que necessário, para a melhoria da atenção às 
famílias. 

 

03  VAGAS POR PROFISSÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – 
NÍVEL MÉDIO 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Digitador CadÚnico 01 01 02 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC.  
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
-   Digitar dados cadastrais; 
- Executar no aplicativo do CADUNICO, as inclusões e alterações realizadas nos formulários 
de cadastramento; 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Entrevistador Social CadÚnico. 03 01 04 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais)  
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Receber as famílias e agendar entrevistas; 
- Entrevistar nos postos de atendimento e na residência da família, em caso de visitas 
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domiciliares; 
 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

 
Facilitador de Oficina - Música 

01 - 01 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Planejar e executar oficinas e ações concretas de música voltadas aos usuários do 
CRAS, objetivando promover e qualificar o convívio social entre crianças e adolescentes e sua 
convivência comunitária; 
- Registrar as atividades realizadas nos grupos; 
- Registrar a freqüência do público nas atividades; 
- Manter estreita relação com familiares das crianças, procurando estimular a 
participação dos mesmos no processo de desenvolvimento das crianças; 
- Estabelecer constante intercâmbio com as equipes das proteções sociais (CRAS e 
CREAS), como subsídio ao acompanhamento das crianças e familiares, assim como ao 
planejamento e avaliação dos resultados; 
- Participar de atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço 
socioeducativo; 
- Incentivar o protagonismo juvenil; 
- Colaborar para o fortalecimento da rede socioassistencial contribuindo para o 
estabelecimento de parcerias com a comunidade; 
- Identificar famílias que necessitem de acompanhamento pelas equipes de 
CREAS/CRAS; 
- Organizar e cuidar dos materiais que ficarem sob sua responsabilidade.Digitar os dados 
no CADÚNICO. 
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FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Recepcionista 03 01 04 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  

- Atuar na recepção atendendo e direcionando ao profissional responsável a demanda 
solicitada pelo público em geral e ligações telefônicas; 

- Fazer o direcionamento de ligações, envio e controle de correspondências; 
- Realizar agendamentos de atendimentos ; 
- Triagem dos equipamentos; 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Assistente Técnico de Programas 
Sociais 

01 01 02 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Manusear computadores e programas; 
- Planejar e acompanhar programas sociais e serviços ofertados pela política de 
assistência social. 
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FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

 
Orientador Social 

04 01 05 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Participar das atividades de planejamento; 
- Orientar a aprendizagem, buscando sempre atender avanços das tecnologia educacional, 
bem como diretrizes emanadas dos órgãos competentes, de forma a contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do ensino e para a participação ativa nas atividades de 
articulação dos Programas Sociais, com as escolas, a família e a comunidade; 
- Motivação para desenvolver ações complementares à escola; 
- Disponibilidade e habilidade para coordenar equipes de forma democrática e 
compartilhada; 
- Capacidade de mediar conflitos; 
-  Disponibilidade para desenvolver trabalho integrado. 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

 
Educador Social 

01 - 01 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função 
protetiva da família; 
- Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da 
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autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes 
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; 
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; 
- Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; 
- Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 
- Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
- Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 
privacidade das informações; 
- Apoiar e participar no planejamento das ações; 
- Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas 
unidades e, ou, na comunidade; 
- Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Legislação – 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ; 
- Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 
comunidade; 
- Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência 
para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de 
direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; 
- Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
- Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de 
trabalho; 
- Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com 
insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do 
Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
- Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, 
projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação 
com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo 
para o usufruto de direitos sociais; 
- Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
- Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
- Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; 
- Desenvolver atividades que contribuam para o fortalecimento vínculos familiares e 
comunitários rompidos, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; 
- Apoiar na identificação e acompanhamento dos usuários em comprimento de medidas 
socioeducativas LA e PSC; 
- Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e 
participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de 
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 
- Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de 
registros periódicos; 
- Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 
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FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

 
Visitador PCF 

09 01 10 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES: 
- Profissional local, coordenado pelo supervisor referenciado ao Centro de Referência da 
Assistência Social, sendo responsável pela realização e registro das visitas domiciliares, e 
que representará a articulação dos serviços e das políticas setoriais no território com a 
política setorial da assistência social, de acordo com o inciso III do artigo 9º da Portaria nº 
956, de 22 de março de 2018.  
- Viabilizar a realização de atividades em grupos com as famílias visitadas, articulando 
CRAS/UBS (Unidade Básica de Saúde), sempre que possível, para o desenvolvimento destas
ações; 
- Articular encaminhamentos para inclusão das famílias na rede, conforme demandas 
identificadas nas visitas domiciliares; 
- Mobilizar os recursos da rede e da comunidade para apoiar o trabalho dos visitadores, o 
desenvolvimento das crianças e a atenção às demandas das famílias; 
Identificar situações complexas, lacunas e outras questões operacionais que devam ser 
levadas ao debate no Comitê Gestor, sempre que necessário, para a melhoria da atenção às 
famílias. 
 

 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Motorista 01 01 02 

REQUISITO: Certificado de conclusão de Ensino Médio, emitido por instituição 
reconhecida pelo MEC. Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos Reais) 
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 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Dirigir veículo oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social, obedecendo as normas 
estabelecidas pelo código Nacional de Trânsito; 
- Cumprir outras atribuições inerentes ao cargo que lhe forem determinadas; 
- Realizar as verificações e manutenções básicas do veículo, como nível de óleo, 
combustível, calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando seguindo normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção. 

 

4.0  VAGAS POR PROFISSÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

FUNÇÃO 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

REGULARES RESERVADAS 

(PCD) 

TOTAL 

Auxiliar de Serviços Gerais 08 01 09 

REQUISITO: Certificado de conclusão de ensino fundamenta I, incompleto, (de 1ª a 4ª 
série - qualquer das séries concluídas) emitido por instituição reconhecida pelo MEC. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito Reais) 
 

 JORNADA DE TRABALHO MENSAL: 40 (quarenta) horas semanais; 
 
 ATRIBUIÇÕES:  
- Manter limpo e organizado o espaço interior e exterior do ambiente onde atua; 
- Realizar pequenos serviços de copa. 

 

 

 

 

 

 

 


