MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
CNPJ nº 44.518.504/0001-73
Distrito: 24/09/1924 - Município: 30/12/1953.
Rua Maurílio Roque Toassa, nº 510. Centro. CEP 17475-000
Fone: (14) 3286 1209/ 11 77 Fax: (14) 3286 1172

prefeitura@lucianopolis.sp.gov.br gabinete@lucianopolis.sp.gov.br

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
A Prefeitura Municipal de Lucianópolis, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder
Executivo, Senhor Humberto Zaninoto Maldonado, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
fará realizar, pela empresa CEMAT, concurso público sob o nº 01/2017 para provimento de
empregos públicos permanentes de seu Quadro de Pessoal, em consonância com a Legislação
Federal, Estadual e Municipal, especialmente à Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 1.409, de
06 de outubro de 2009, Lei Complementar nº 016, de 10 de março de 2011 e demais legislações
pertinentes, que serão regidos por estas Instruções Especiais e Anexos I e II, integrantes deste
Edital.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I - DO EMPREGO PÚBLICO
1- O concurso destina-se ao provimento dos empregos públicos permanentes vagos atualmente
existentes, dos que vagarem e dos que forem criados através de Lei, dentro do prazo de validade do
concurso, conforme especificados neste Edital.
1.1- Poderão surgir novas vagas por motivo de aposentadorias, exonerações, demissões,
aumento no volume de serviços, ou, quando criadas através de lei.
2- O emprego, o número de vagas, a referência salarial, o salário mensal, a jornada de trabalho
semanal, a taxa de inscrição e os requisitos necessários ao provimento são os seguintes:
EMPREGO

ASSISTENTE
SOCIAL

NUTRICIONISTA

VAGA

01

01

REF.
SALARIAL

17

18

SALÁRIO JORNADA TAXA
R$
TRABALHO R$.

30 horas
semanais

2.048,17

40 horas
semanais

2.444,39

REQUISITOS
BÁSICOS

Ensino Superior
Completo em
Serviço Social com
Registro no
conselho de classe
(CRESS),
65,00
Conhecimentos de
Informática e
Carteira de
Habilitação
Categoria Mínima
B.
Superior Completo
em Nutrição com
Registro no
Conselho Regional
65,00 de Nutricionista –
CRN e
Conhecimentos de
Informática

GRUPO DE
PROVA

• Português
(15 questões)
• Conhecimentos
Específicos
(25 questões)

• Português
(15 questões)
• Conhecimentos
Específicos
(25 questões)

2.1- As atribuições dos empregos estão descritas no Anexo II deste edital, nos termos da Lei
Municipal nº 1.409, de 06 de outubro de 2009, e, da Lei Complementar nº 016, de 10 de março de
2011.
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3- O provimento do emprego será, em caráter permanente, pelo regime contratual celetista, regido
pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e demais legislações aplicáveis a cada emprego.
II - DAS INSCRIÇÕES
1- As inscrições deverão ser efetuadas no período de 13 a 22 de março de 2017, através da
internet no sítio eletrônico da CEMAT (www.cematconcurso.com.br).
1.1- Aquelas pessoas que não tiverem acesso particular a rede mundial de computadores
(Internet), poderão utilizar o ACESSA SP, no horário de expediente das 8h às 11h e das 13h às17h,
localizado à Rua Darci Bonaci, s/nº, Centro, na cidade de Lucianópolis-SP.
2- São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para admissão:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei ( art. 37, I da CF );
b) ter, à data da posse, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do
Serviço Militar;
d) possuir, no ato da posse, os documentos necessários para comprovação dos requisitos
exigidos para o emprego ao qual estiver se candidatando, conforme acima estabelecido;
e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções;
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e
políticos;
g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores
ou condenação criminal com trânsito em julgado com penalidade de perda de cargo/função
pública;
h) nos termos do artigo 37, parágrafo 10, da Constituição Federal, o candidato não poderá
receber simultaneamente proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142
da Constituição Federal com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração e nem estar com idade de
aposentadoria compulsória, nos termos da Lei;
i) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
3- As inscrições ficarão abertas, por meio da Internet, a partir das 9h00 do dia 13/03/2017 até às
16h00 do dia 22/03/2017, horário de Brasília, exclusivamente no sítio eletrônico da CEMAT.
a) Para
inscrever-se
o
candidato
deverá
acessar
o
sítio
eletrônico
www.cematconcurso.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos links
referentes ao Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos
estabelecidos abaixo:
b) Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os
dados pela Internet.
c) Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o emprego público
pretendido, conforme Capítulo I deste Edital.
d) Não serão aceitos pedidos para alteração do emprego após a transmissão de dados.
e) Após a transmissão de dados, imprimir o boleto bancário para o pagamento do valor da
inscrição.
f) Não será aceito Pedido de Inscrição por via postal, via fax, via correio eletrônico ou qualquer
outro meio que não o previsto neste Edital.
g) Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao
estabelecido neste Edital.
h) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição, na rede bancária ou nas casas
lotéricas, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, da Internet e
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i)

bancárias, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até o dia
22/03/2017, no valor correspondente ao emprego pretendido.
O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 13 a 22 de
março de 2017 será considerado como não inscrito no Concurso Público.

4- A CEMAT e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por solicitação de inscrição via
Internet ou outros requerimentos não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5- O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição.
6- O pagamento das importâncias especificadas acima poderá ser efetuado em dinheiro ou
cheque do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado quitado
após a respectiva compensação.
7- Não serão aceitos pedidos ou reclamações fora do prazo, bem como inscrições por via postal,
fac-símile, condicional e/ou extemporânea.
8- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alterações dos empregos, em hipótese
alguma.
9- O deferimento das inscrições dependerá do correto preenchimento pelo candidato, conforme
especificado no item 3.
9.1- Caberá a Comissão Organizadora do Concurso Público decidir sobre a regularidade e
deferimento das inscrições.
9.2- A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas será divulgada no Quadro
de Publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura, após 3 (três) dias úteis do encerramento das
inscrições, sendo as demais inscrições consideradas deferidas.
9.3- Da publicação do indeferimento das inscrições, fica assegurada ao candidato interposição de
recursos, nos termos do Capítulo VII deste Edital.
9.4- No caso de recursos em pendência à época da realização da prova, o candidato participará
condicionalmente do concurso público.
10- Não haverá reserva de vaga para pessoa com deficiência, considerando-se haver uma única
vaga no presente concurso público, e número reduzido de vaga.
10.1- O candidato especial, cego ou amblíope deverá solicitar por escrito, e protocolar junto à
Prefeitura Municipal, até o término das inscrições, a confecção de prova especial, em Braille
ou ampliada. Os que não o fizerem no prazo mencionado não terão a prova preparada seja
qual for o motivo alegado.
10.2- Os deficientes visuais (cegos) somente prestarão as provas mediante leitura ou através do
sistema Braille, e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos
candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete ou punção.
11- É obrigação do candidato manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura Municipal para os
fins do Concurso Público em que estiver inscrito.
12- Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o
presente Concurso Público.
13- O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.
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14- A CEMAT e a Prefeitura Municipal se eximem das despesas com viagens, estadas, refeições
entre outras despesas dos candidatos decorrentes deste Concurso Público.
15- Recomenda-se uma única inscrição no concurso público, em razão da aplicação das provas
para ambos os empregos ser em mesma data e horário.
III - DAS PROVAS
1- O concurso público constará de provas especificadas por Grupo de Prova, conforme tabela do
Capítulo I deste Edital, da seguinte forma:
1.1- Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Português e
Conhecimentos Específicos.
2- As provas escritas de Português e Conhecimentos Específicos serão compostas de até 40
(quarenta) questões sob a forma de teste de múltipla escolha, de acordo com o Capítulo I e
respectivo conteúdo programático indicado no Anexo I deste Edital.
2.1- Não haverá indicação de bibliografia.
IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1-As provas realizar-se-ão na cidade de Lucianópolis-SP, na E.M.E.F. “Jurandir Ferreira”,
sita à Rua Antônio Ribeiro de Oliveira, nº 524, Centro, na data de 02 de abril de 2017
(domingo), no horário com início às 9h00 (nove horas).
2 - A critério da Prefeitura Municipal, por justo motivo, a realização de 1 (uma) ou mais provas do
presente concurso público poderá ser adiada em data e horário e/ou transferida de local, sem a
necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital
ou por comunicação direta as novas datas, horários e/ou local em que se realizarão as provas.
3- Somente será admitido na sala de provas, o candidato que estiver munido de Cédula Oficial de
Identidade ou de Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força de
documento de identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de
Certificado de Reservista. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a
identificação do candidato.
3.2- Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima
estabelecidos.
4- Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o exame.
5- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência de 30 (trinta) minutos,
munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha.
5.1- O tempo de duração da prova escrita será de 3h (três horas), já incluído o tempo para
preenchimento da Folha de Respostas.
5.2- O candidato deverá assinalar suas respostas, no Cartão de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.
5.3- Serão consideradas erradas as questões não assinaladas e as questões que contenham
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
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5.4- No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou
irregularidade na formulação de alguma questão e/ou na aplicação da prova, deverá
manifestar-se junto ao Fiscal de sala que, consultada a Comissão, encaminhará solução
imediata ou anotará na Folha de Verificações para posterior análise da banca examinadora.
5.5- As questões porventura anuladas, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou
qualquer outro motivo, serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente
de recurso.
5.6- Sempre que o candidato observar a anormalidade prevista no item 5.4 deverá manifestar-se,
sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso.
6- Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido;
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o
tempo mínimo estabelecido para permanência na sala;
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou
impressos não permitidos;
f) estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de comunicação
como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio;
g) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
h) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
i) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer
membro da equipe encarregada de aplicação de provas ou do concurso público;
j) não devolver integralmente o material recebido.
7- Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a CEMAT não
fornecerá exemplares dos cadernos de questões a instituições de direito público ou privado, mesmo
após o encerramento do concurso público, salvo aos candidatos para vista dos cadernos de
questões para fins de recursos, conforme Capítulo VII deste Edital.
7.1- O pedido deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e a Comissão Organizadora do Concurso
Público, devidamente fundamentado, protocolado junto à Prefeitura Municipal, dentro de 3
(três) dias úteis, a contar da data da divulgação do Edital de Notas e Classificação.
7.2- Na data da entrega do caderno de questões iniciará o prazo recursal do gabarito oficial, da
classificação e da nota obtida na prova que será de 3 (três) dias úteis fixado no Capítulo VII
deste Edital.
8- Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada ou repetição de provas, nem aplicação de
provas fora dos locais preestabelecidos.
V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
1- A prova escrita será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e
classificatório. Serão divididos os 100 (cem) pontos pelo número de questões que compõe a prova
escrita, sendo que cada questão terá o mesmo peso na prova, considerando-se habilitados os
candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
2- Nos pontos atribuídos às provas, bem como no resultado final, os centésimos iguais ou
superiores a 5 serão arredondados para o décimo subsequente; os inferiores a 5 serão desprezados.
3- O não comparecimento na prova excluirá o candidato automaticamente do concurso.
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VI - DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO
1- A nota final do candidato habilitado dar-se-á pela soma do total de pontos obtidos na prova
escrita.
2- Será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 50 (cinquenta)
pontos.
3- Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente em função do total de
pontos obtidos na nota final.
4- Na hipótese de total igualdade absoluta de pontos, terá preferência sucessivamente o
candidato que tiver:
4.1- maior idade;
4.2- maior número de filhos menores de dezoito anos ou incapazes perante a lei;
4.3- persistindo o empate a escolha será feita por sorteio.
VII - DO RECURSO
1- Caberá recurso:
1.1- Do indeferimento das inscrições, dentro de 3 (três) dias úteis, a contar da data da divulgação;
1.2- Do gabarito oficial da prova escrita, dentro de 3 (três) dias úteis, a contar da data da
publicação;
1.3- Da classificação e da nota atribuída na prova, dentro de 3 (três) dias úteis, a contar da data
da respectiva publicação.
2- O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e a Comissão Organizadora do Concurso
Público, devidamente fundamentado, protocolado junto à Prefeitura Municipal.
3- O recurso interposto fora dos respectivos prazos previstos neste Capítulo não será conhecido.
VIII - DA CONTRATAÇÃO E POSSE
1- A contratação pelo regime CLT será efetivada por ato e Portaria do Prefeito Municipal e
obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos.
2- Por ocasião da admissão e contratação, serão exigidos do candidato habilitado os documentos
relativos e confirmação das declarações das alíneas “a” a “h” do item 2, do Capítulo II deste Edital.
2.1- A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do
concurso público.
3- Os candidatos aprovados e convocados terão prazo de 30 (trinta) dias para tomarem posse,
perdendo o direito à vaga se não obedecerem este prazo.
4- Os candidatos admitidos estarão sujeitos ao período de 3 (três) anos de estágio probatório para
efeitos de estabilidade, nos termos da Lei Orgânica do Município.
5- A contratação será efetuada de acordo com a disponibilidade e necessidade da Prefeitura
Municipal.
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IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação
das condições do concurso público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas
legais pertinentes.
2- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a
qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
3- Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no concurso
público, valendo para esse fim a publicação no jornal.
4- Caberá ao Prefeito Municipal, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do
encerramento das inscrições, a homologação do concurso.
5- O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, nos
termos da Lei Orgânica do Município, podendo ser prorrogado no interesse da administração.
6- Decorridos 60 (sessenta) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando
óbice administrativo, legal ou judicial, é facultada a incineração das provas e demais registros
escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do concurso público, os registros
eletrônicos a ele referentes.
7- As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não efetivado
o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente.
8- Em caráter meramente informativo, as informações relativas aos Concursos Públicos poderão
ser obtidas via internet, no sítio eletrônico: www.cematconcurso.com.br.
9- Casos omissos serão resolvidos pelo Sr. Prefeito Municipal em conjunto com a CEMAT
Assessoria Jurídica e Administrativa Ltda.
Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o
presente Edital, que vai afixado no lugar de costume da Prefeitura Municipal de Lucianópolis, bem
como publicado seu extrato no Jornal de circulação no Município.
Prefeitura Municipal de Lucianópolis, 08 de março de 2017.

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
Prefeito Municipal
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
ANEXOI
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Empregos: ASSISTENTE SOCIAL; NUTRICIONISTA.
PORTUGUÊS (ambos os empregos)
- Alfabeto – vogais – consoantes; dígrafos – encontros consonantais e vocálicos;
- Flexão de gênero e número dos nomes: singular/plural; masculino/feminino;
aumentativo/diminutivo; graus comparativo e superlativo;
- Sinônimos/antônimos;
- Tipos de oração: afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa;
- Pontuação;
- Classificação de palavras quanto ao número de sílabas e à tonicidade;
- Substantivos: classificação – concreto/abstrato; primitivo/derivado; próprio/comum;
simples/composto; coletivo; flexão;
- Adjetivos – classificação; adjetivo pátrio; locução adjetiva; graus dos adjetivos;
- Artigos definido e indefinido;
- Numeral;
- Pronomes – pessoal; possessivo; demonstrativo; relativo; indefinido; interrogativo;
- Verbos até 3ª conjugação;
- Sujeito e predicado;
- Bilhete – cartas – descrição – narração;
- Interpretação de textos;
- Acentuação gráfica;
- Nova Ortografia oficial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
- Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão;
- História do Serviço Social;
- Serviço Social e formação do profissional;
- Metodologia do Serviço Social;
- Serviço Social e ética;
- A prática institucional do Serviço Social/análise institucional;
- A dimensão política da prática profissional;
- Questões sociais decorrentes da realidade família, criança, adolescente, idoso, deficiente,
educação, saúde e previdência do trabalho;
- Pesquisa em Serviço Social;
- Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais;
- Planejamento;
- Serviço Social e interdisciplinaridade;
- Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90;
- LOAS / PNAS / NOB-SUAS – (Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742/93; Política
Nacional de Assistência Social – PNAS 2004);
- Lei nº 8.842/94 - Política Nacional do Idoso;
- Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;
- Assistência Social Brasileira; Descentralização e municipalização;
- Normas operacionais básicas e sistema de financiamento da assistência social;
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- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS.
- Noções de Informática; Conhecimento de DOS, Windows e Linux; pacotes de trabalho
(Office e Star Office); Internet (web e e-mail);
- Atualidades científicas, econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, esportivas do
Brasil e do mundo.
NUTRICIONISTA
- Técnica dietética;
- Higiene e microbiologia dos alimentos;
- Nutrição normal da gestante, nutriz, criança, adolescente e adulto;
- Leis de alimentação;
- Avaliação nutricional nas diferentes faixas etárias;
- Dietoterapia em Pediatria;
- Planejamento e administração da unidade de nutrição e dietética;
- Nutrição em saúde pública; Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da
Família; Legislação do SUS;
- Ética profissional;
- Noções de Informática; Conhecimento de DOS, Windows e Linux; Pacotes de trabalho
(Office e Star Office); Internet (web e e-mail);
- Atualidades científicas, econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, esportivas do
Brasil e do mundo.
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
A N E X O II
ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
ASSISTENTE SOCIAL
- realiza pesquisas socioeconômicas, para obter o diagnóstico social da população;
- busca atualizações teórico-metodológicas decorrentes de questões que norteiam o fazer
profissional;
- realiza o levantamento dos indicadores socioeconômicos norteadores da realidade social;
- estabelece redes, objetivando encaminhamento aos recursos comunitários;
- elabora parecer social, relatórios qualitativos e quantitativos;
- participa do planejamento das ações básicas de uma comunidade nos campos social, médico e
outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da
comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada da clientela e o desenvolvimento
harmônico da comunidade;
- promove reuniões sociais e atividades recreativas de integração social;
- coordena a manutenção e implantação das funções do serviço social no município;
- coordena a elaboração de relatórios do serviço social e confecção de mapas demonstrativos de
casos atendidos;
- promove a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades;
- atende e orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, aplicando a técnica do serviço
social de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades, na
busca de sua interação ao meio social;
- acompanha as famílias nas suas necessidades básicas, orientando e fornecendo-lhes suporte
material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma
convivência harmônica entre os membros;
- realiza visitas domiciliares, objetivando avaliação socioeconômica dos indivíduos e das famílias,
verificando a necessidade de liberação de eventuais benefícios e de situações jurídicas (adoção);
- assessora tecnicamente na elaboração de planos, programas e projetos da área social;
- orienta os cidadãos de diferentes segmentos sociais, sobre os programas sociais disponíveis,
democratizando o acesso a esses programas;
- elabora, coordena, executa e avalia programas e projetos da área social;
- realiza acompanhamento social às famílias das crianças inseridas na educação infantil,
fundamental e educação especial;
- orienta e encaminha casos de negligência familiar, objetivando tomar medidas de proteção às
crianças e adolescentes;
- presta assistência à criança e ao adolescente em situação de risco, atendendo às suas
necessidades primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e
integração na vida comunitária;
- programas e ações de atenção à Terceira Idade;
- identifica os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos
educandos, analisando as causas dessas perturbações, para permitir a eliminação dos mesmos afim
de um maior rendimento escolar;
- atende casos específicos advindos das escolas municipais;
- acompanha e encaminha crianças portadoras de necessidades especiais;
- atua no processo de inscrição e avaliação de crianças para inserção nos centros de educação
infantil;
- articula-se com profissionais especializados em outras áreas, intercambiando informações, a fim de
obter novos subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social
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referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação profissionais, desemprego,
atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, acidentados e outros;
- participa de programas de assistência à saúde, reabilitações profissionais e outros que visem a
saúde e segurança dos servidores municipais;
- acompanha os servidores municipais, visando seu bem estar e qualidade de vida;
- realiza acompanhamento, em conjunto com o médico do trabalho, dos casos dos servidores em
licença médica e readaptação de função;
- colabora no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores
psicossociais e econômicos que interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde;
- realiza programas educativos para grupos da comunidade, ministrando cursos e palestras,
coordenando reuniões e aplicando testes de avaliação de conhecimentos, para motivar o
desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios;
- cria juntamente com educadores de saúde pública grupos na comunidade, estudando a situação
sociossanitária e enfocando os aspectos prioritários, para conscientizar a população e cooperar na
solução de seus próprios problemas;
- efetua análise periódica dos dados epidemiológicos;
- faz investigações de agravos de notificação obrigatória, mortalidade materna e infantil;
- acompanha em conjunto com o médico responsável, os casos de hanseníase, tuberculose e outras
doenças graves;
- auxilia a equipe de saúde na execução dos programas de educação para a saúde;
- assegura a interface e articulação com outras políticas públicas do Município;
- participa e atua nos Conselhos Municipais ligados às questões sociais do Município;
- executa outras atividades correlatas.
NUTRICIONISTA
Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição nos campos de saúde pública,
educação e de outros similares; analisa carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos
recursos dietéticos; controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos;
zela pela ordem e preservação de boas condições higiênicas; elabora balanceamento de cardápios,
participa dos programas de inspeção de vigilância sanitária de alimentos.
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