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ANEXO I  

 

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO EM 

DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DT -  ANO DE 2012. 

 

AÇÃO RESPONSÁVEL DATA/PERIODO 

Publicação do Edital SEMAS 09/11/2011 

INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL 

Inscrição para todos os cargos   

Local: Sede da Secretaria de Assistência Social (SEMAS)- Comissão Av. 

Vitoria nº: 39-Vila Residencial Samarco. Anchieta-ES 

Horário: 09:00 horas as 17:00 horas 

 
Comissão 

16   

17 e 18/11/2011 

Divulgação da ordem de classificação 

 Inicial dos candidatos por cargo. 

 

Comissão 

 

25/11/2011 

RECURSO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

Pedidos de recurso Candidato  28/11/2011 

Divulgação da ordem de classificação final dos candidatos 

 após julgamento dos recursos 

 

Comissão 

 

12/12/2011 

CHAMADA 

Cargos:  

 Assistente Social (CRAS); 

 Psicólogo (CRAS); 

 Cuidador Social;  

 Instrutor Social de Projetos Pedagógicos; 

 Instrutor Social de Artes; 

 Instrutor Social de Música (Musicalização) 

 Instrutor Social de Música (Percussão); 

 Agente Social Municipal; 

 Assistente Social (Serviço de atendimento a Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto no CREAS); 

 Instrutor Social Pedagógico (Serviço de atendimento a Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto no CREAS); 

 Psicólogo (Serviço de atendimento a Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto no CREAS); 

 

Local: Sede da Secretaria de Assistência Social (SEMAS) 

Horário: Inicio pontualmente às 09:00min. 

 

Comissão  

 

 

 

19/12/2011 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

Entrega e conferência de todos os documentos 

exigidos pelos Recursos Humanos para solicitação e efetivação  do 

Candidato 

SEMAS 

 

De 26/12/2011 
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contrato com inicio em 01/01/2012 para  

as vagas do CRAS e LAR RENASCER; 

a 

29/12/2011. 

Entrega e conferência de todos os documentos exigidos Pelos  

Recursos Humanos para solicitação da efetivação 

do contrato com inicio em 01/02/2012 para as vagas do SCFV e do  

CREAS (Serviço de atendimento a Medidas Socioeducativas em  

Meio Aberto). 

 

Candidato/ 

SEMAS 

 

 

26 a 31/01/2012 

ATENÇÃO: OS CONTRATOS SERÃO ASSINADOS APÓS A ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS 

EXIGIDOS, IMPRETERIVELMENTE NOS PRAZOS PREVISTOS NESTE ANEXO. 

LOCAL: SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) 
HORARIO: 09:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h. 
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ANEXO II 

 

VAGAS DISPONIBILIZADAS 

 

 

Descrição Casa de Passagem 

“Lar Renascer” 

CRAS SCFV 

CENTRO 

SCFV 

LIMEIRA 

SCFV 

MÃE-BÁ 

  CREAS          TOTAL 

Assistente Social (CRAS) - 01 - - - - 01 

Psicólogo (CRAS) - 01 - - - - 01 

Cuidador Social 08 - - - - - 08 

Instrutor Social – Projetos Pedagógicos 01 01 03 03 03 - 11 

Instrutor Social - Artes 01 - 01 01 01         - 04 

Instrutor Social – Música (musicalização) - - 01 01 01 - 03 

Instrutor Social de Música (percussão) - - 01 (ITINERANTE)         - 01 

Agente Social Municipal - 07* - - - - 07 

Assistente Social – (Serviço de atendimento a 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto no 

CREAS). 

- - - - - 01 01 

Instrutor Social Pedagógico - (Serviço de 

atendimento a Medidas Socioeducativas em  

Meio Aberto no CREAS). 

- - - - - 01 01 

Psicólogo - (Serviço de atendimento a Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto no CREAS). 

- - - - - 01 01 

TOTAL DE VAGAS 40 
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* Especificação das vagas por área de atuação: 

 
 Área 01: Mãe-Bá; Ubu e Parati (01 Agente Social Municipal); 

 Área 02: Alto Pongal; Alto Joeba; Córrego da Prata; Dois Irmãos; Itaperoroma Alta e Segundo território (01 Agentes Social Municipal); 

 Área 03: Serra das Graças; Simpatia; Jabaquara; Limeira; Pé do Morro; Duas Barras e Pico da Bandeira; Jaqueira, Olivânia, Dois Irmãos de Olivânia; 

Irmãos Baianos, São Vicente e Itajobaia (02 Agentes Sociais Municipais); 

 Área 04: São Mateus; Emboacica; São Lourenço (Cedro); Itapeúna; Itaperoroma baixa e Baixo Pongal (01 Agente Social Municipal); 

 Área 05: Chapada do A; Monteiro, Araquara, Goembê, Belo Horizonte; Recanto do Sol (01 Agente Social Municipal); 

 Área 06: Planalto e Nova Anchieta (01 Agente Social Municipal). 
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ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA  

 

Nº DE INSCRIÇÃO:  Nº DE LAUDAS (sem a ficha de inscrição): 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

Nome:_______________________________________________________________________________________ 

Doc. Identificação: Nº________________________________________Data de Nascimento:____/_____/_______ 

Endereço:________________________________________________________________________Nº_________ 

Município:____________________________________________            UF:_______________ 

Telefone(s) Fixo:____________________ Celular:_________________E-mail:______________________________ 

 
ESCOLHA DO CARGO, PROGRAMA E LOCAL DE ATUAÇÃO 

Escolha o cargo que pretende atuar assinalando um “X” uma única vez em uma das opções abaixo: 
 

CARGOS/CASA DE PASSAGEM “LAR RENASCER” OPÇÃO ESCOLHIDA 

Cuidador Social   

Instrutor Social – Projetos Pedagógicos   

Instrutor Social – Artes  

CARGOS/CRAS OPÇÃO ESCOLHIDA 

Assistente Social  

Psicólogo  

Instrutor Social – Projetos Pedagógicos  

Agente Social Municipal Área 01  

Agente Social Municipal Área 02  

Agente Social Municipal Área 03  

Agente Social Municipal Área 04  

Agente Social Municipal Área 05  

Agente Social Municipal Área 06  

CARGOS/SCFV CENTRO LIMEIRA MÃE-
BÁ 

Instrutor Social – Projetos Pedagógicos    

Instrutor Social – Artes    

Instrutor Social – Música (musicalização –Teclado, Banda Rítmica infanto-juvenil, 
Canto-Coral, Flauta – doce ou violão) 

   

Instrutor Social – Música itinerante (percussão – Tambores e atabaques) ITINERANTE 
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CARGOS/CREAS 

 

 
OPÇÃO ESCOLHIDA 

Assistente Social (Serviço de Atendimento a Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto). 

 

Instrutor Social Pedagógico (Serviço de Atendimento a Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto). 

 

Psicólogo (Serviço de Atendimento a Medidas Socioeducativas em Meio Aberto).  

Declaro conhecer as exigências estabelecidas no Edital 001/2011 e estou de acordo com elas. Declaro ainda que 
assumo total responsabilidade pelas informações e pela veracidade dos documentos entregues no ato da inscrição. 

 
Anchieta, _____de Novembro de 2011.  

 
______________________                           ___________________________ 
        Assinatura do candidato          Assinatura do responsável por receber a Ficha de Inscrição 
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ANEXO IV 

 
TEMPO DE SERVIÇO E CURSOS/TITULOS QUE SERÃO CONSIDERADOS 

NA FUNÇÃO PLEITEADA PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO 

 

 

           CARGO 

 

             NA FUNÇÃO PLEITEADA PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO 

Assistente Social (CRAS) Experiência profissional: experiência no cargo pleiteado.  
 
Cursos/Títulos: relacionados na área social; na área de relações humanas e 

interpessoais; participação em congressos, seminários e conferências na área 

da Assistência Social. 

Psicólogo (CRAS) Experiência profissional: experiência no cargo pleiteado.  
 
Cursos/Títulos: relacionados na área social; na área de relações humanas e 

interpessoais; participação em congressos, seminários e conferências na área 

da Assistência Social. 

 

 

 

Cuidador Social 

Experiência profissional: Trabalho desenvolvido junto a crianças e 

adolescentes, tais como: cuidador de criança (Babá), recreador, monitor e 

berçarista. 

Cursos/Títulos: Cuidadora de Criança (Babá); relacionados aos cuidados 

básicos com alimentação, higiene e proteção de crianças e adolescentes: na 

área de Relações Humanas e Interpessoais; Desenvolvimento Infanto-Juvenil: 

Recreação e atividades de lazer com crianças. 

 

 

Instrutor Social – Projetos 

Pedagógicos 

Experiência profissional: Atuação na função de natureza pedagógica em 

instituição social e/ou educacional (professor, pedagogo, coordenador 

escolar/social, diretor escolar/social, educador/instrutor social).  

Cursos/Títulos: relacionados à área de educação; na área social com enfoque 

na criança e adolescente; Projetos Sociais na área de Relações Humanas e 

Interpessoais. 

 

Instrutor Social - Artes 

Experiência profissional: Atuação como instrutor e/ou monitor de oficinas de 

artes.  

Cursos/Títulos: relacionados na área social; na área de relações humanas e 

interpessoais; na área de artesanato 

 

Instrutor Social – Música 

(Musicalização) 

Experiência profissional: Atuação como instrutor e/ou monitor de música em 

instituição social e/ou educacional. 

Cursos/Títulos: relacionados na área social; na área de relações humanas e 

interpessoais; na área de musica. 

Instrutor Social - Música 

(percussão) 

Experiência profissional: Atuação como instrutor e/ou monitor de música em 

instituição social e/ou educacional. 

Cursos/Títulos: relacionados à área social; na área de relações humanas e 

interpessoais; na área de música. 

Agente Social Municipal Perfil: Escolaridade de nível médio completo, com experiência de atuação em 
programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais; conhecimento 
da PNAS; noções sobre direitos humanos e sociais; sensibilidade para as 
questões sociais; conhecimento da realidade do território e boa capacidade 
relacional e de comunicação com as famílias.  
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Cursos/Títulos: relacionados à área social; na área de relações humanas e 

interpessoais; na área específica. 

 
Assistente Social 
   
(Serviço de atendimento a 
Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto no 
CREAS). 

Experiência profissional: experiência no cargo pleiteado com atuação em 
Serviços, Programas ou Projetos de Ressocialização; experiência no cargo 
pleiteado em área social; 
 
Cursos/Títulos: cursos na área social relacionados à criança e ao adolescente; 
cursos na área social ou área afim; participação em congressos, seminários e 
conferências na área da criança e do adolescente. 

 
Instrutor Social 
Pedagógico 
 
(Serviço de atendimento a 
Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto no 
CREAS). 

Experiência profissional: experiência no cargo pleiteado com atuação em 
Serviços, Programas ou Projetos de Ressocialização; experiência no cargo 
pleiteado em área social; 
 
Cursos/Títulos: cursos na área social relacionados à criança e ao adolescente; 
cursos na área social ou área afim; participação em congressos, seminários e 
conferências na área da criança e do adolescente. 
 

 
Psicólogo 
 
(Serviço de atendimento a 
Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto no 
CREAS). 

Experiência profissional: experiência no cargo pleiteado com atuação em 
Serviços, Programas ou Projetos de Ressocialização; experiência no cargo 
pleiteado em área social; 
 
Cursos/Títulos: cursos na área social relacionados à criança e ao adolescente; 
cursos na área social ou área afim; participação em congressos, seminários e 
conferências na área da criança e do adolescente. 
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ANEXO V 
 

CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTOS 
 

I. TEMPO DE SERVIÇO (MÁXIMO 40 MESES – MAXIMO 40 PONTOS) PESO/MÊS 
ATRIBUIDO 

a) Pelo tempo de serviço exercido no Município de Anchieta, em instituição pública, 
conveniada, particular ou pessoa física com comprovação em Carteira de 
Trabalho/comprovante expedido por instituição pública através dos Recursos 
Humanos/Contrato de Trabalho e declaração de Instituição Pública ou Privada, na função 
pleiteada, serão atribuídos 01(um) ponto por mês trabalhado, até o limite de 40 (quarenta) 
meses. 

 
 

1,0 

b) Pelo tempo de serviço exercido em outros municípios, em instituição pública, conveniada, 
particular ou pessoa física com comprovação em Carteira de Trabalho/comprovante 
expedido por instituição pública através dos Recursos Humanos/Contrato de Trabalho e 
declaração de Instituição Pública ou Privada, na função pleiteada, serão atribuídos 0,8(oito 
décimos) ponto por mês trabalhado até o limite de 40 (quarenta) meses. 

   
 

0,8 

II. FORMAÇÃO/ESCOLARIDADE (MÁXIMO 40 PONTOS) MÁXIMO 01(UM) DOCUMENTO. VALOR 
ATRIBUIDO 

CARGOS: Instrutor Social - Música 

a) Licenciatura em música completa compatível com o cargo pleiteado 40 

b) Bacharelado em música completo compatível com o cargo pleiteado 30 

c) Curso de Licenciatura incompleto (mínimo 4º período) compatível com o cargo pleiteado 25 

d) Curso de Bacharelado incompleto (mínimo 4º período) compatível com o cargo pleiteado. 20 

e) Técnico em música concluído compatível com o cargo pleiteado 15 

f) Licenciatura em outras áreas 10 

g) Ensino Médio completo  05 

CARGO: Instrutor Social - Artes. 

a) Ensino Superior /Licenciatura Plena - Concluída 40 

b) Ensino Superior / Licenciatura Plena - Cursando 30 

c) Ensino Médio - Concluído 20 

CARGO: Instrutor Social de Projetos Pedagógicos, Assistente Social e Psicólogo  

a) Ensino Superior /Licenciatura Plena - Concluída 40 

CARGOS: Agente Social Municipal e Cuidador Social 

a) Ensino Superior Completo 40 

b) Ensino Superior Incompleto 30 

c) Ensino Médio Completo 20 

 
III. CURSOS (MÁXIMO 20 PONTOS) – MÁXIMO 02 (DOIS) DOCUMENTOS 

VALOR 
ATRIBUIDO 

a) Curso na função pleiteada com duração igual ou superior a 300 (trezentas) horas 20 

b) Curso na função pleiteada com duração igual ou superior a 180 (cento e oitenta) horas 10 

c) Curso na função pleiteada com duração igual ou superior a 120 (cento e vinte) horas, 
expedido a partir de janeiro de 2006 

07 

d) Curso na função pleiteada com duração igual ou superior a 100 (cem) horas expedido a 
partir de janeiro de 2006 

06 

e) Curso na função pleiteada com duração inferior a 100 (cem) horas expedido a partir de 
janeiro de 2007 

02 

 
SOMENTE PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, INSTRUTOR SOCIAL PEDAGÓGICO E PSICÓLOGO 

(SERVIÇO DE ATENDIMENTO A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO CREAS) 
 

I. TEMPO DE SERVIÇO (MÁXIMO 40 MESES – MAXIMO 40 PONTOS) PESO/MÊS 
ATRIBUIDO 

a) Pelo tempo de serviço exercido em Serviços, Programas ou Projetos de Ressocialização, 
em instituição pública, conveniada, particular ou pessoa física com comprovação em Carteira 
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de Trabalho/comprovante expedido por instituição pública através dos Recursos 
Humanos/Contrato de Trabalho e declaração de Instituição Pública ou Privada, no cargo 
pleiteado, será atribuído 01(um) ponto por mês trabalhado, até o limite de 40 (quarenta) 
meses. 

1,0 

b) Pelo tempo de serviço exercido no cargo pleiteado em área social, em instituição pública, 
conveniada, particular ou pessoa física com comprovação em Carteira de 
Trabalho/comprovante expedido por instituição pública através dos Recursos 
Humanos/Contrato de Trabalho e declaração de Instituição Pública ou Privada, no cargo 
pleiteado, serão atribuídos 0,7(sete décimos) ponto por mês trabalhado até o limite de 40 
(quarenta) meses. 

   
 

0,7 

II. FORMAÇÃO/ESCOLARIDADE (MÁXIMO 40 PONTOS) MÁXIMO 01(UM) DOCUMENTO. VALOR 
ATRIBUIDO 

Diploma de Curso Superior no Cargo pleiteado. 40 

 
III. CURSOS (MÁXIMO 20 PONTOS) – MÁXIMO 02 (DOIS) DOCUMENTOS 

VALOR 
ATRIBUIDO 

a) Certificado de Curso de Especialização na área da criança e do adolescente, com carga 
horária mínima de 360 horas; 

20 

b) Certificado de Curso de Especialização na área social ou área afim com carga horária 
mínima de 360 horas; 

16 

c) Certificado de Curso na área da criança e do adolescente com carga horária superior a 
200 horas; 

12 

d) Certificado de Curso na área social ou área afim com carga horária superior a 200 horas; 10 

e) Certificado de Curso na área da criança e do adolescente com carga horária superior a 
100 horas; 

08 

f) Certificado de Curso na área social ou área afim com carga horária superior a 100 horas; 06 

g) Certificado de Curso na área da criança e do adolescente com carga horária inferior a 100 
horas; 

05 

h) Certificado de Curso na área social ou área afim com carga horária inferior a 100 horas; 04 

i) Participação em congressos, seminários e conferências na área da criança e do 
adolescente. 

01 
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ANEXO VI 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

 

 

 

CARGO 

CUIDADOR 

SOCIAL 

ATRIBUIÇÕES 

a) Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção de crianças e adolescentes; 

b) Relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança; 

c) Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de 

desenvolvimento de cada criança); 

d) Auxilio à criança para lidar com sua historia de vida, fortalecimento da auto-estima e 

construção da identidade; 

e)Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços necessários; 

f) Apoio na preparação das crianças para o desligamento da instituição; 

g) Ter habilidade com crianças e adolescentes, respeitando o que preconiza o 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

h) Capacidade para dialogar sensivelmente com crianças nesse momento que envolve 

ruptura de vínculos familiares e comunitários, incertezas, insegurança e transição, 

auxiliando-as a significar a vivencia do afastamento provisório; 

i) Atuar na brinquedoteca; 

j) Desenvolver atividades lúdicas e de recreação com as crianças abrigadas; 

k) Socializar com a equipe aspectos comportamentais das crianças de modo a 

subsidiar a realização de estudo de caso e planejamento das ações de acordo com a 

demanda; 

l) Trabalhar em equipe; 

m) Registrar em formulários específicos a rotina do abrigo; 

n) Articular as atividades da instituição com a comunidade local, com as famílias e 

outros programas e projetos do município. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUTOR 

SOCIAL 

PROJETOS  

PEDAGÓGICOS 

ATRIBUIÇÕES 

a) Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção dos usuários do 

Programa; 

b) Trabalhar com projetos 

c) Articular a atividades com outras ações do Programa; 

d) Articular as atividades do Programa com a comunidade local, com as famílias 

e outros programas e projetos do município; 

e) Atuar na brinquedoteca; 

f) Atuar na Biblioteca; 

g) Desenvolver atividades lúdicas e de recreação; 

h) Oferecer atividades que abordem temas de acordo com a realidade aventuais 

fatos acontecidos nas famílias e comunidade, potencializando o que há de 

positivo e prevenindo o agravamento do que há de negativo; 

i) Socializar com a equipe aspectos comportamentais dos usuários de modo a 

realizarem de estudo de caso e planejar das ações de acordo com a demanda; 

j) Elaborar relatórios 

k)Trabalhar com materiais alternativos; 

l) Trabalhar em equipe; 

m) Realizar planejamentos em grupo e individual; 

n) Realizar atividades em grupos; 

o)Auxiliar os usuários do Programa em suas atividades escolares e com o 

reforço escolar; 

p)Interagir com a escola, buscando informações e monitoramento do 

desempenho das crianças e adolescentes inseridos no Programa; 

q)Trabalhar datas comemorativas que sejam significativas para os usuários do 

Programa, interligando as ações entre os demais instrutores; 

r)Organização dos espaços de oficinas de acordo com os objetivos de cada 

atividade; 

s)Ter habilidades com crianças, adolescentes e jovens, respeitando o que 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

CARGO 

 

 

 

 

 

 

INSTRUTOR 

SOCIAL DE 

ARTES 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

a) Trabalhar com projetos 

b) Promover oficinas com os usuários do Programa e seus familiares; 

c) Realizar planejamentos em grupo e individual; 

d) Elaborar relatórios 

e) Realizar atividades em grupos; 

f) Trabalhar em equipe; 

g) Promover mostras e exposições das atividades desenvolvidas nos Programas 

h) Socializar com a equipe aspectos comportamentais dos usuários de modo a 

realizarem de estudo de caso e planejar das ações de acordo com a demanda; 

i) Oferecer atividades que abordem temas de acordo com a realidade aventuais 

fatos acontecidos nas famílias e comunidade, potencializando o que há de positivo 

e prevenindo o agravamento do que há de negativo; 

j) Trabalhar datas comemorativas que sejam significativas para os usuários do 

Programa, interligando as ações entre os demais instrutores 

k) Ter habilidades com crianças, adolescentes e jovens, respeitando o que 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

INSTRUTOR 

SOCIAL DE 

MÚSICA 

(MUSICALIZAÇÃO) 

a) Promover apresentações musicais internas e para a 

comunidade; 

b) Desenvolver atividades lúdicas e de recreação; 

c)Trabalhar com materiais alternativos; 

d) Oferecer atividades que abordem temas de acordo com a 

realidade eventuais fatos acontecidos nas famílias e comunidade, 

potencializando o que há de positivo e prevenindo o agravamento 

do que há de negativo; 

e) Trabalhar com projetos 

f) Socializar com a equipe aspectos comportamentais dos usuários 

de modo a realizarem de estudo de caso e planejar das ações de 

acordo com a demanda; 

g) Trabalhar em equipe; 

h) Realizar planejamentos em grupo e individual; 

i) Ter habilidades com crianças, adolescentes e jovens, 

respeitando o que preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

j) Desenvolver a percepção auditiva e o conceito de altura (grave e 

agudo);  

l) Executar atividades em que os usuários possam identificar as 

cifras; 

m) Proporcionar e orientar para a leitura de partitura de melodia 

simples; 

n) Desenvolver a coordenação motora, a lateralidade, a estética, o 

ritmo, expressão corporal, a postura e a disciplina; 

o) proporcionar a interpretação de músicas; 

p) Preparar os usuários para o manuseio técnico de um 

instrumento musical, como flauta doce, teclado ou violão, com 

execução de pequenas peças musicais ou peças simples; 

q) Preparar os usuários para a apresentação de cantigas de roda e 

canto popular. 
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CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

INSTRUTOR 

SOCIAL DE 

MÚSICA 

(PERCUSSÃO) 

a) Promover apresentações musicais internas e para a comunidade; 

b) Desenvolver atividades lúdicas e de recreação; 

c)Trabalhar com materiais alternativos; 

d) Oferecer atividades que abordem temas de acordo com a 

realidade eventuais fatos acontecidos nas famílias e comunidade, 

potencializando o que há de positivo e prevenindo o agravamento do 

que há de negativo; 

e) Trabalhar com projetos 

f) Socializar com a equipe aspectos comportamentais dos usuários 

de modo a realizarem de estudo de caso e planejar das ações de 

acordo com a demanda; 

g) Trabalhar em equipe; 

h) Realizar planejamentos em grupo e individual; 

i) Ter habilidades com crianças, adolescentes e jovens, respeitando 

o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

j) Desenvolver a percepção rítmica; 

l) Orientar para a aprendizagem referente à afinações de 

instrumentos de percussão; 

m) Proporcionar e orientar na leitura de partituras rítmicas; 

n) Desenvolver atividades rítmicas diferenciadas; 

o) Desenvolver a coordenação motora e expressão corporal; 

p) Orientar na confecção de instrumentos de percussão. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

AGENTE 

SOCIAL 

MUNICIPAL 

a) Ter conhecimento da realidade do território e boa capacidade 

relacional e de comunicação com as famílias.  

b) Realizar visita as comunidades do território de sua abrangência 

c) Realizar Busca Ativa dos casos de vulnerabilidade e risco social  

d) Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 

situações de risco à família; e participar de ações que fortaleçam 

os elos entre a Secretaria de Assistência Social e outras políticas 

que promovam a qualidade de vida. 

d) Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-

cultural da comunidade (Elaborar Diagnóstico Situacional). 

e) Promover ações Sócio Educativas em consonância com a 

equipe de Referência do CRAS. 

f) Registrar em formulário próprio, através de instrumento utilizado 

pela equipe do CRAS, o escore parcial e total de risco e 

vulnerabilidade social, exclusivos de controle e planejamento das 

ações referentes a Equipe de Atendimento Integral a Família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

                        CNPJ Nº. 27.142.694/0001-58 

 

 

 

ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 
 
 
 

ASSISTENTE 
 

SOCIAL 
(Serviço de 
Atendimento a 
medidas 
Socioeducativas 
em Meio Aberto) 

Realizar a acolhida do adolescente encaminhado pelo Poder 
Judiciário, juntamente com a Equipe Técnica; 

a) Elaborar levantamento do perfil socioeconômico e familiar dos 
adolescentes e seus familiares; 

Participar na elaboração e execução do Plano de Atendimento 
Individual – P.A.I e de projetos de intervenção socioeducativa; 

b) Realizar trabalho de grupo com os adolescentes e seus 
familiares; 

c) Realizar Estudos Sociais e encaminhamentos dos 
adolescentes a programas, projetos e viabilizar benefícios 
socioassistenciais; 

d) Realizar visitas domiciliares regulares aos adolescentes e a 
seus familiares junto com a Equipe; 

e) Realizar atendimentos individuais e entrevistas; 

f) Realizar ações que visem o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários; 

g) Manter os registros dos seus atendimentos atualizados; 

h) Elaborar avaliações dos adolescentes atendidos e dos seus 
familiares; 

i) Elaborar relatórios para o Poder judiciário; 

j) Realizar acompanhamento dos adolescentes que cumprem 
Medida Socioeducativa em Meio Fechado; 

l) Realizar acompanhamento, e encaminhamentos, aos 
adolescentes egressos de Medidas Socioeducativas; 

m) Realizar reuniões periódicas com representantes do Poder 
Judiciário, Ministério Público, Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e Conselho Tutelar; 

n) Acompanhar os adolescentes a audiências, quando solicitado 
pelo próprio adolescente e sua família, ou pelo Poder judiciário; 

o) Implantar e executar junto aos adolescentes egressos, o 
Projeto Jovem Consciente; 

p) Realizar outras atividades correlatas. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

INSTRUTOR  

SOCIAL 

PEDAGÓGICO 

(Serviço de 

Atendimento a 

medidas 

Socioeducativas 

em Meio Aberto) 

a) Realizar a acolhida do adolescente encaminhado pelo Poder 

Judiciário, juntamente com a Equipe Técnica; 

b) Participar na elaboração e execução do Plano de Atendimento 

Individual – P.A.I e de projetos de intervenção socioeducativa; 

c) Realizar visita de acompanhamento do aproveitamento escolar 

dos adolescentes; fazendo levantamento da situação escolar do 

adolescente; 

d) Realizar contatos, mensais ou conforme a demanda com os 

professores e/ou coordenadores escolares; 

e) Viabilizar matrículas escolares, nos casos que houver 

necessidade; 

f) Desenvolver oficinas de leitura, produção de textos e jogos 

educativos com os adolescentes; 

g) Manter o registro dos seus atendimentos atualizados; 

h) Contribuir na orientação educativa do adolescente; 

i) Manter os registros dos seus atendimentos atualizados; 

j) Monitorar a assiduidade do adolescente à Prestação de Serviço 

à Comunidade; 

l) Implantar, e executar junto aos adolescentes egressos das 

Medidas Socioeducativas, o Projeto Jovem Consciente; 

m) Realizar outras atividades correlatas. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 
 
 
 
PSICÓLOGO 
 
(Serviço de 
Atendimento a 
medidas 
Socioeducativas 
em Meio Aberto) 

a) Realizar a acolhida do adolescente encaminhado pelo Poder 

Judiciário, juntamente com a Equipe Técnica; 

b) Realizar atendimentos individuais aos adolescentes e seus 

familiares; 

c) Participar na elaboração e execução do Plano de Atendimento 

Individual – P.A.I e de projetos de intervenção socioeducativa; 

d) Realizar ações que visem o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários; 

e) Realizar trabalho de grupo com os adolescentes e seus 

familiares; 

f) Realizar visitas domiciliares regulares aos adolescentes e a 

seus familiares junto com a Equipe; 

g) Manter os registros dos seus atendimentos atualizados; 

h) Realizar avaliações e orientações aos adolescentes atendidos 

e aos seus familiares; 

i) Elaborar relatórios para o Poder judiciário; 

j) Realizar avaliações e orientações individuais; 

l) Realizar reuniões periódicas com representantes do Poder 

Judiciário, Ministério Público, Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e Conselho Tutelar; 

m) Acompanhar os adolescentes a audiências, quando solicitado 

pelo próprio adolescente e sua família, ou pelo Poder judiciário; 

n) Realizar Estudos de Caso 

o) Implantar, e executar junto aos adolescentes egressos, o 

Projeto Jovem Consciente; 

p) Realizar outras atividades correlatas. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 
 
 
 
PSICÓLOGO 
(CRAS) 

a) Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos 
às famílias usuárias do CRAS; 

b) Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as 
características do território de abrangência do CRAS; 

c) Mediação de grupos de famílias dos PAIF; 

d) Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares 
às famílias referenciadas ao CRAS; 

e) Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no 
território; 

f) Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) 
serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos 
no território ou no CRAS; 

g) Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no 
CRAS; 

h) Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e 
desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de 
incidência de situações de risco; 

i) Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 

j) Alimentação de sistema de informação, registro das ações 
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva. 

l) Articulação de ações que potencializem as boas experiências no 
território de abrangência; 

m) Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a 
rede socioassistencial; 

n) Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 

o) Participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para 
planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição 
de fluxos, instituição de rotina de atendimento e colhimento dos 
usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações 
com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às 
demandas e de fortalecimento das potencialidades do território; 

p) Outras atividades correlatas. 
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ANEXO VI - Continuação 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTE 
SOCIAL 
(CRAS) 

a) Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos 
às famílias usuárias do CRAS; 

b) Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as 
características do território de abrangência do CRAS; 

c) Mediação de grupos de famílias dos PAIF; 

d) Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares 
às famílias referenciadas ao CRAS; 

e) Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no 
território; 

f) Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo(s) 
serviço(s) de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos 
no território ou no CRAS; 

g) Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no 
CRAS; 

h) Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e 
desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de 
incidência de situações de risco; 

i) Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 

j) Alimentação de sistema de informação, registro das ações 
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva. 

l) Articulação de ações que potencializem as boas experiências no 
território de abrangência; 

m) Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a 
rede socioassistencial; 

n) Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; 

o) Participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para 
planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição 
de fluxos, instituição de rotina de atendimento e colhimento dos 
usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações 
com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às 
demandas e de fortalecimento das potencialidades do território. 

p) Outras atividades correlatas. 
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ANEXOVII 

MODELO PEDIDO DE RECURSO 

À DIRETORIA DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL 01/2011 

Nome do Candidato:_____________________________________________ 

Numero de inscrição:________________ 

Nas opções abaixo assinale com um “X” no cargo em que se inscreveu: 

CARGO OPÇÃO 

Assistente social - (CRAS)  

Psicólogo -  (CRAS)  

Cuidador Social  

Instrutor Social – Projetos Pedagógicos  

Instrutor Social – Artes  

Instrutor Social - Música  

Instrutor Social – Música (percussão)  

Agente Social Municipal  

Assistente Social (Serviço de Atendimento a medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto) 

 

Instrutor Social Pedagógico (Serviço de Atendimento 

a medidas Socioeducativas em Meio Aberto) 

 

Psicólogo (Serviço de Atendimento a medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto) 

 

Nas linhas abaixo apresente argumentação para cada situação recorrida. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Conforme Edital tenho ciência que no julgamento dos recursos serão considerados 

somente os documentos constantes no envelope entregue no ato da inscrição. 

 

Anchieta,___ de ___________________ de 2011.   ___________________________ 

                                                                                           Assinatura do candidato 


