ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO
CNPJ:01.615.124/0001-44 - Fone:3656-1065 - Cep:65.363-000
Av. Nezinho Brandão – s/n – Centro – Governador Newton Bello – Ma

Concurso Público
ERRATA Nº 04/2013 ao EDITAL Nº 001/2013

A Prefeita Municipal de Governador Newton Bello – MA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE
corrigir o Edital 001/2013 - ANEXO II do RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS do concurso
público conforme o que se segue:
1º - Onde se ler:

ASSISTENTE SOCIAL
Atribuições do Cargo: Aconselhar e orientar servidores afetados em seu equilíbrio emocional, baseandose no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento pessoal, promovendo o seu
ajustamento ao meio social; promover a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo
suas potencialidades e promovendo atividades educacionais, recreativas e culturais, visando o progresso
coletivo e a melhoria do comportamento individual; desenvolver a consciência social do indivíduo,
aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada à participação em atividades comunitárias,
interrelacionando o indivíduo com o grupo; programar a ação básica de uma comunidade no campo social,
médico e outros; orientar o município e as diversas comunidades no sentido de promover o
desenvolvimento harmônico; fazer análises sócio-econômicas dos habitantes da cidade; colaborar no
tratamento de doenças psicossomáticas, atuando na remoção de fatores psicossociais e econômicos que
afetam os indivíduos; facilitar na comunidade, a formação de mão-de-obra que atenda as necessidades do
mercado; assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte
material, educacional, médico e de outra natureza; dar assistência ao menor carente ou ao infrator,
auxiliando-os na recuperação e na integração na vida comunitária; cadastrar pessoas ou famílias que
vivem em condições de miserabilidade extrema, visando sanar essa condição, através dos programas de
governo; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas
correlatas.
Requisito: Curso Superior em Serviço Social e Registro no Conselho Competente.

Deve-se ler:

ASSISTENTE SOCIAL
Atribuições do Cargo: Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; Elaborar,
coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço
Social com participação da sociedade civil; Encaminhar providências, e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e à população; (Vetado); Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus
direitos; Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; Planejar, executar e avaliar
pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;
Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; Prestar assessoria e
apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos
direitos civis, políticos e sociais da coletividade; Planejamento, organização e administração de Serviços
Sociais e de Unidade de Serviço Social; Realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades.

Conforme a lei de regulamentação da profissão (8.662/93).

Requisito: Curso Superior em Serviço Social e Registro no Conselho Competente.

2º - Manter as demais normas já estabelecidas.
3º - Revogar todas as disposições em contrário.
Governador Newton Bello - MA, 19 de junho de 2013.
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