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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA ÇÃO 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019/SEMASH 

 
ANEXO 2 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS: 
 
- Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento aos objetivos do 

município. 
- Potencializar as habilidades técnicas e específicas da atribuição profissional buscando capacitação e 

formação continuada, e também habilidades de gestão e cognição através do trabalho em equipe e po-
livalência. 

- Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os proce-
dimentos internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. 

- Deslocar-se até o local que será realizado o trabalho, seja internamente ou em campo. 
- Utilizar equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem-estar pessoal e das 

pessoas do seu convívio no trabalho. 
- Ser assíduo e pontual. 
- Apresentar-se adequadamente, utilizando vestimenta adequada ao ambiente e função. 
- Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 
- Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 

demanda. 
 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS A CADA UM DOS CARGOS: 
 
 
Cargos de Nível Médio  
 
 
Cuidador Social 
- Propiciar segurança e bem-estar aos indivíduos e/ou famílias em situação de risco/vulnerabilidade social, 

tomando ações para diminuir seu sofrimento psíquico e somático, auxiliando, quando possível, na inte-
gração e reintegração dos atendidos à suas famílias e sociedade, intensificando o convívio social, atra-
vés de atividades sociais, cuidados de saúde, dinâmicas, brincadeiras e/ou outros cuidados de acordo 
com a faixa etária dos atendidos. 

- Participar de programas de promoção e proteção da saúde, de modo a colaborar no alcance dos objetivos 
propostos nestes programas: 

- Participando de discussões, elaborações e desenvolvimento de projetos interdisciplinares, conforme a 
demanda existente; 

- Atuando isoladamente ou com outros profissionais, em atendimentos grupais, individuais, ou através de 
visitas domiciliares; 

- Prestando serviços de suporte; 
- Promovendo a ordem e o convívio entre os participantes do programa; 
- Seguindo normas e regulamentos; 
- Mediando conflitos quando necessário. 
- Contribuir na formação integral de usuários, participando da elaboração do planejamento, bem como da 

execução de atividades educativas, preventivas e recreativas na unidade/programa, observando a pro-
posta da Secretaria e respeitando o estágio de desenvolvimento dos indivíduos. 

- Zelar pela integridade física e moral dos atendidos, acionando órgãos e entidades necessários para 
garantir a segurança e proteção dos mesmos. 

- Manter o registro dos atendimentos realizados, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibilitar a 
troca de informações entre turnos e/ou o entendimento do histórico do cotidiano. 

- Participar de campanhas preventivas, auxiliando em campanhas de vacinação, preparando o material 
de apoio, distribuindo material educativo, distribuindo preservativos, distribuindo material preventivo, clo-
rando a água, convidando para participar de palestras, entre outros. 
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Cargos de Nível Superior  
 
Assistente Social 
- Atuar na elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas sociais junto aos órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, na perspectiva de fortalecimento da defesa e ampliação dos 
direitos da população. 

- Planejar, executar e avaliar com a equipe de saúde ações que assegurem a saúde enquanto direito. 
- Diagnosticar problemas sociais do Município, a fim de estudar os possíveis planos de atuação para 

solucioná-los. 
- Identificar situação socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários 

com vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação das estratégias de inter-
venção. 

- Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social realizado e/ou de demandas 
trazidas pela comunidade, a fim de contribuir com a qualidade de vida e reinserção social dos indivíduos 
do município de Jaraguá do Sul: 

- Realizando visitas domiciliares; 
- Elaborando diagnósticos; 
- Aplicando técnicas do serviço social; 
- Prestando atendimento ao público usuário das políticas sociais públicas; 
- Encaminhando os indivíduos atendidos conforme a necessidade identificada; 
- Desenvolvendo ações educativas e sócios educativas nas unidades de saúde, educação e assistência 

social; 
- Realizando abordagens individuais, familiares e/ou em grupos; 
- Aconselhando e orientando os indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional; 
- Elaborando perícias técnicas, laudos e pareceres sociais. 
- Solicitar providências junto aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas, 

Ministério Público e demais órgãos que compõe o Sistema de garantia de Direitos, com vistas a mediar 
o acesso aos direitos da população. 

- Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando quanto aos recursos existentes no Muni-
cípio, encaminhando e fornecendo-lhes suporte e informação. 

- Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem 
como a garantia de direitos na esfera da seguridade social. 

- Atuar no atendimento às vítimas de situações de emergência e calamidade pública, através da articula-
ção em rede, envolvendo órgãos da defesa civil, serviços públicos municipais, estaduais e federal, orga-
nizações governamentais e redes sociais de apoio, no sentido de contribuir para a minimização de danos, 
a proteção social a indivíduos e famílias e a reconstrução das condições de vida familiar e comunitária. 

- Contribuir com a formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, partici-
pando de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares, articulando 
informações, juntamente com profissionais de outras áreas, realizando estudos, exposições sobre situ-
ações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico cientí-
ficos. 

- Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das aplicações e execuções 
de programas, projetos e serviços, por meio de elaboração de relatórios e pareceres sociais. 

- Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios sócio-assistenciais, bem como 
da rede prestadora de serviços, projetos e programas sócio-assistenciais inscritas, registradas, conveni-
adas ou parceiras. 

- Assessorar tecnicamente as Entidades Sociais, buscando adequar os recursos existentes para um aten-
dimento mais global às necessidades de seus usuários. 

- Implementar trabalhos de cunho preventivo e informativo junto à comunidade, capacitando através da 
informação e formação, estimulando a população através de atividades sócio-educativas, alcançando os 
objetivos institucionais no que diz respeito à prevenção e informação. 

- Contribuir com a efetivação da política de assistência social de forma planejada, visando a eficiência e 
eficácia nas ações propostas, por meio da participação da elaboração do plano plurianual - PPA, LDO e 
LOA. 

- Manter o registro dos atendimentos realizados, documentando as ações realizadas, possibilitando o en-
tendimento e acompanhamento dos casos. 
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- Aprimorar-se constantemente, buscando subsídios para o atendimento ao munícipe, participando de 
reuniões, seminários, cursos, treinamentos e/ou outros eventos. 

- Dirigir veículos oficiais quando necessário e/ou solicitado, adotando medidas cabíveis na solução e pre-
venção de qualquer incidente. 

 
 


