ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04
Edital de Concurso Público - Nº 01/2019

O Município de Rio Bonito, por meio de sua Comissão Organizadora do Concurso Público, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação nº 04 ao Edital do Concurso Público
nº 01/2019:
Art.1º. Fica alterado no Anexo II – Atribuições o cargo de Assistente Social, conforme solicitação
do CRESS / 7ª região:

Onde se lê:
Assistente social: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e
servidores municipais; Elaborar e executar programas de capacitação de mão de obra e sua
integração no mercado de trabalho; Participar da elaboração e execução de campanhas
educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; Organizar atividades
ocupacionais de menores, idosos e desamparados; Orientar o comportamento de grupos
específicos de pessoas, em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação,
planejamento familiar e outros; Promover, por meio de técnicas próprias e por meio de
entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou a solução de
problemas sociais identificados entre outros grupos específicos de pessoas; Organizar e manter
atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas dos servidores municipais,
bem como dos pacientes assistidos nas unidades de Assistência Social; Participar da
elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e pedagógica na
rede escolar municipal; Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e
creches municipais; Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se encontrar em
situação-problema; Atuar junto a servidores municipais aposentados; Realizar visitas de
supervisão nas creches, elaborando proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo
alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação de creches; Programar
atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e servidores
em geral das diversas áreas da Prefeitura Municipal; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
Leia –se:
Assistente social: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e
servidores municipais; Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se encontrar em
situação-problema; Atuar junto a servidores municipais aposentados; Realizar visitas de
supervisão nas creches, elaborando proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo
alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação de creches; Programar
atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e servidores
em geral das diversas áreas da Prefeitura Municipal; Prestar orientações (individuais e coletivas)
e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária, no sentido de
democratizar as informações; Identificar a situação socioeconômica e familiar dos usuários com
vistas a construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação de estratégias de
intervenção; Planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos recursos orçamentários
nos benefícios e serviços sócio assistenciais; Realizar visitas institucionais com objetivo de
conhecer e mobilizar a rede de serviços no processo de viabilização dos direitos sociais; Realizar
visitas domiciliares quando avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social,
procurando não invadir a privacidade dos usuários e esclarecendo os objetivos dadas mesmas;
Trabalhar com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, na perspectiva de torná-las
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sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde; Criar
protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, normatização e sistematização do
cotidiano do trabalho profissional; Formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a
equipe de saúde quanto as informações sociais dos usuários, resguardadas as informações
sigilosas que devem ser registradas no prontuário; Realizar atividades socioeducativas nas
campanhas preventivas; Democratizar as rotinas e o funcionamento da unidade por meio de
ações coletivas de orientação; Socializar informações e potencializar as ações socioeducativas
desenvolvendo atividades nas salas de espera; Elaborar e/ou divulgar materiais socioeducativos
como folhetos, cartilhas, vídeos, cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o acesso dos
usuários aos serviços oferecidos pelo Município; Realizar atividades em grupos com os usuários
e suas famílias, abordando temas de seu interesse; Conhecer e mobilizar a rede de serviços,
tendo por objetivo viabilizar os direitos sociais por meio de visitas institucionais, quando avaliada
a necessidade pelo Serviço Social; Elaborar o perfil e as demandas da população usuária por
meio de documentação técnica e investigação; Realizar investigação de determinados
segmentos de usuários (população de rua, idosos, pessoas com deficiências, entre outros),
objetivando a definição dos recursos necessários, identificação e mobilização dos recursos
existentes e planejamento de rotinas e ações necessárias; Realizar estudos sistemáticos com a
equipes multidisciplinares, na perspectiva de análise conjunta da realidade e planejamento
coletivo das ações, o que supõe assegurar espaços de reunião e reflexão no âmbito dessas
equipes; Formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços próprios da
Assistência Social, em órgãos da Administração Pública, empresas e organizações da sociedade
civil; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
Art. 2º - Este Edital de retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Rio Bonito/RJ, 17 de julho de 2019.

Comissão Organizadora do Concurso Público
INCP – Instituto Nacional de Concurso Público
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