
                                                                                                                                  

Referência C1* Carga Horária: 30 hs semanais    Regulamentação: Lei 6423/13 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  
 

 

Função 

Essencial 
Realizar atendimentos ao público; desenvolver projetos que atendam às necessidades da comunidade; criar vínculos com outras entidades assistenciais; 

realizar trabalhos administrativos e burocráticos. 
Detalhada 1-Discutir com equipe profissional, estabelecendo metas de trabalho e intervenção. 

2- Atender familiares, responsáveis, amigos e outras pessoas envolvidas, que possam prestar esclarecimentos sobre o caso. 

3- Atender servidores. 

4- Atender solicitações de diversos órgãos competentes para realizar atendimentos. 

5- Fazer convocação dos interessados no atendimento. 

6- Realizar visitas domiciliares, hospitalares e em quaisquer lugares que se fizer necessário. 

7- Averiguar da situação encontrada. 

8- Levantar histórico sócio econômico, educacional e familiar do usuário.  

9- Examinar documentos relacionados à problemática do usuário.  

10- Orientar o usuário acerca dos direitos pertinentes ao problema em questão. 

11- Orientar o usuário dos procedimentos necessários para atingir seus objetivos. 

12- Realizar encaminhamento do usuário para outras entidades, quando julgar necessário.  

13- Auxiliar na delimitação de punições para os atos infracionais. 

14- Fazer acompanhamento da família do menor infrator, auxiliando em sua recolocação social. 

15- Fazer acompanhamento na escola e no trabalho, informando-se sobre as condutas dos jovens que são orientados pelo serviço de assistência social. 

16- Encaminhar usuários para atendimento médico, psicológico ou demais profissionais da saúde, quando necessário. 

17- Levantar necessidades, através de entrevistas e observação das condições da população a qual atende. 

18- Estudar projetos já existentes na área do atendimento social. 

19- Estruturar projetos de acordo com necessidades da comunidade. 

20- Solicitar permissão dos órgãos competentes para a realização de projetos. 

21- Apresentar o projeto para outras entidades assistenciais que estarão vinculadas aos programas. 

22- Planejar, desenvolver, executar projetos na área, delimitando o público alvo a ser atingido. 

23- Realizar pesquisas, atualizar dados sobre recursos e condições sócio-econômicas do município e suas entidades. 

24- Estudar possibilidades de criar vínculos com outras entidades. 

25- Trabalhar em equipe multiprofissional com entidades que já desenvolvem trabalhos na área. 

26- Fazer acompanhamento dos usuários encaminhados para outras entidades. 

27- Entrar em contato com escolas que os usuários frequentam ou possam vir a frequentar. 

28-Fazer encaminhamento dos usuários para escolas, quando necessário. 

29- Entrar em contato com o Conselho Tutelar para que auxiliem nas intervenções com os jovens que cometeram atos infracionais. 

30-Realizar relatórios, pareceres e laudos periodicamente e/ou quando necessário. 

31-Elaborar e atualizar relatórios referentes aos casos atendidos. 

32-Fazer controle estatístico da prestação de serviços oferecidos à comunidade. 

Eventualmente auxilia em outras atividades afins  

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 

ASSISTENTE SOCIAL (efetivo) 



                                                                                                                                  

 Escolaridade: Ensino Superior Completo. 

Conhecimentos: Direitos Humanos, Estatuto da Criança e Adolescente e Legislação pertinente à atividade e básico em informática. 

Habilidades: Empatia, habilidade interpessoal, comunicativo, manter sigilo, organização e trabalhar em equipe. 

* Referência da Grade de Salário Base / Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Especialistas Técnicos 1.     

- Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 
  


