
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Gabinete do Secretário

Em 25 de outubro de 2018.

Portaria 038/2018 – SDAS

ALEX VITERALE DE SOUSA, Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a publicação dos Editais de Chamamento Público 01/2018 –
SDAS,  02/2018  –  SDAS,  03/2018  –  SDAS,  04/2018  –  SDAS  e  01/2018  –  CMDCA,  no  Diário  Oficial  do
Município de 03 de outubro de 2018,

RESOLVE:

Art.  1º.  Ficam  alterados  os  termos  do  Anexo  I  do  Edital  de  Chamamento  Público  003/2018  –  SDAS,
conforme segue:

Item: E – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias –
Modalidade: Centro Dia – Idoso PCD

Quadro: Equipe de Referência

Onde se lê:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS

MODALIDADE: CENTRO DIA – IDOSO PCD
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO MÍNIMO DE 30 PESSOAS /FAMÍLIAS

QUANT. CARGO/
FUNÇÃO

RESPONSABILIDADE CARGA
HORARIA

OBRIGATÓRIO

01 Coordenação

Responsável pelo planejamento, gestão, execução,
acompanhamento,  monitoramento  do  serviço  e
avaliação  de  resultado,  tendo  como  princípios  a
identificação  de  competências  na  equipe  e  a
atuação interdisciplinar no grupo, o que requer a
seleção  de  profissionais  com  conhecimentos,
habilidades e capacidades para atuação em equipe,
em  um  serviço  caracterizado  como
socioassistencial de proteção social às pessoas com
deficiência e  suas famílias,  integrante  do sistema
único da assistência social - suas

40 h/sem

Ensino  superior  (serviço  social,  psicologia,
pedagogia,  direito,  economia);  experiencia
de atuação  na área social  (mínimo de dois
anos  comprovada);  registro  no  órgão  de
classe de acordo com a categoria, formação
específica na área de atuação e capacitação
prévia  de  legislação,  rede  de  serviços
socioassistenciais  e  de  serviços  públicos
setoriais do território, além de domínio em
sistemas operacionais básicos de editores de
texto e planilhas eletrônicas.

01
Assistente

social

Auxiliar a coordenação do serviço, proceder com as
articulações necessárias no âmbito de intervenção
da  área  de  atuação,  elaboração  de  relatórios  e
participação  em  reuniões  sempre  que  se  fizer
necessária,  a  depender  da  designação  da
coordenação do serviço.
Terá  uma  atuação  interdisciplinar  na  oferta  de
atividades individuais e coletivas, usando diferentes
métodos  e  técnicas  de  trabalho,  tais  como
acolhida,  escuta,  oficinas,  palestras,  atividades
internas, atividades culturais e de lazer, atividades
que estimulem a autonomia na vida diária, dentre
outras. é importante ressaltar que se trata de uma
equipe  multidisciplinar  que  deve  pensar  e  agir
colaborativamente  com  o  foco  nos  usuários  e
famílias, dentro da lógica da prestação de serviços
socioassistenciais, dentro de área de formação.

30 h/sem

Ensino  superior  em  serviço  social,
experiencia  de  atuação  na  área  social
(mínimo de dois anos comprovada); registro
no  órgão  de  classe,  domínio  em  sistemas
operacionais básicos de editores de texto e
planilhas eletrônicas

01 Psicólogo 30 h/sem

Ensino  superior  em  psicologia,  experiencia
de atuação na área social  (mínimo de dois
anos  comprovada);  registro  no  órgão  de
classe,  domínio  em  sistemas  operacionais
básicos  de  editores  de  texto  e  planilhas
eletrônicas

01
Terapeuta

ocupacional
30 h/sem

Ensino  superior  em  terapia  ocupacional,
experiencia  de  atuação  na  área  social
(mínimo de dois anos comprovada); registro
no  órgão  de  classe,  domínio  em  sistemas
operacionais básicos de editores de texto e
planilhas eletrônicas
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10 Agente social

Execução dos serviços contratados, elaboração dos
relatórios individuais e mensais, acompanhamento
dos usuários a rede de serviços quando necessário,
e  outras  atividades  a  serem  designadas  pela
coordenação geral.
Acompanhamento  e  assessoramento  do  usuário
em todas as atividades nas atividades do serviço,
inclusive  nas  atividades  programadas  fora  da
unidade; apoio na locomoção e nos deslocamentos
no  serviço;  apoio  na  administração  de
medicamentos  indicados  por  via  oral  e  de  uso
externo,  prescrito  por  profissionais;  apoio  na
ingestão  assistida  de  alimentos;   apoio  nas
atividades  de  higiene  e  cuidados  pessoais;
promoção  de  ações  preventivas  de  acidentes;
realização de atividades recreativas e ocupacionais
de  acordo  com  o  programado  pela  equipe;
colaboração nas práticas indicadas por profissionais
dos  usuários  (médico,  fonoaudiólogo,
fisioterapeuta,  terapeutas  ocupacionais,  dentre
outros); realização de atividades com o usuário e o
cuidador  familiar,  sob  a  orientação  da  equipe,
envolvendo distintos ambientes como o domicílio,
a  comunidade,  clubes,  etc,  com  o  objetivo  de
vivenciar situações que resultem orientações sobre
cuidados  e  autocuidados;   realização  de  ações  e
difusão de informações de promoção de saúde e
inclusão social,  dentre outras atividades definidas
pela  equipe  e  consideradas  importantes  para  o
alcance dos objetivos do serviço com o usuário.

40 h/sem

Ensino médio,  formação específica na área
de  atuação  e  capacitação  prévia  de
legislação  e  rede  de  serviços
socioassistenciais  e  de  serviços  públicos
setoriais do território

02 Administrativo

Auxiliar a coordenação do serviço, proceder com as
articulações necessárias no âmbito de intervenção
da  área  de  atuação,  elaboração  de  relatórios  e
participação  em  reuniões  sempre  que  se  fizer
necessária,  a  depender  da  designação  da
coordenação do serviço. mantendo os registros dos
usuários dos serviços e as atividades devidamente
atualizadas.

40 h/sem Domínio em sistemas operacionais básicos
de editores de texto e planilha eletrônicas

 
Leia-se:

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias
Modalidade: Centro Dia – Idoso PCD

Capacidade de Atendimento Mínimo: 30 pessoas/famílias

Quant.
Cargo/
Função

Responsabilidade
Carga

Horária
Obrigatório

01 Coordenação

Responsável  pelo  planejamento,  gestão,  execução,
acompanhamento,  monitoramento  do  serviço  e
avaliação  de  resultado,  tendo  como  princípios  a
identificação de competências na equipe e a atuação
interdisciplinar no grupo, o que requer a seleção de
profissionais  com  conhecimentos,  habilidades  e
capacidades para atuação em equipe, em um serviço
caracterizado  como  socioassistencial  de  proteção
social  às  pessoas  com  deficiência  e  suas  famílias,
integrante  do  sistema  único  da  assistência  social  –
SUAS

40
h/sem

Ensino  superior  (serviço  social,  psicologia,
pedagogia,  direito,  economia);  experiência
de atuação  na área social  (mínimo de dois
anos  comprovada);  registro  no  órgão  de
classe de acordo com a categoria, formação
específica na área de atuação e capacitação
prévia  de  legislação,  rede  de  serviços
socioassistenciais  e  de  serviços  públicos
setoriais do território, além de domínio em
sistemas operacionais básicos de editores de
texto e planilhas eletrônicas.

01 Assistente
social

Auxiliar a coordenação do serviço,  proceder com as
articulações necessárias no âmbito de intervenção da
área  de  atuação,  elaboração  de  relatórios  e
participação  em  reuniões  sempre  que  se  fizer
necessária,  a  depender  da  designação  da
coordenação do serviço.

20h/sem Ensino  superior  em  serviço  social,
experiência  de  atuação  na  área  social
(mínimo de dois anos comprovada); registro
no  órgão  de  classe,  domínio  em  sistemas
operacionais básicos de editores de texto e
planilhas eletrônicas
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Terá  uma  atuação  interdisciplinar  na  oferta  de
atividades  individuais  e  coletivas,  usando diferentes
métodos e técnicas de trabalho, tais como acolhida,
escuta,  oficinas,  palestras,  atividades  internas,
atividades  culturais  e  de  lazer,  atividades  que
estimulem a autonomia na vida diária, dentre outras.
é  importante  ressaltar  que se  trata  de uma equipe
multidisciplinar  que  deve  pensar  e  agir
colaborativamente com o foco nos usuários e famílias,
dentro  da  lógica  da  prestação  de  serviços
socioassistenciais, dentro de área de formação.

01 Psicólogo 20h/sem

Ensino  superior  em  psicologia,  experiência
de atuação na área social  (mínimo de dois
anos  comprovada);  registro  no  órgão  de
classe,  domínio  em  sistemas  operacionais
básicos  de  editores  de  texto  e  planilhas
eletrônicas

01

Terapeuta
ocupacional
ou Educador

Físico

30h/sem

Ensino superior em terapia ocupacional ou
educação física,  experiência de atuação na
área  social  (mínimo  de  dois  anos
comprovada);  registro  no  órgão  de  classe,
domínio  em  sistemas  operacionais  básicos
de editores de texto e planilhas eletrônicas

05 Agente social

Execução  dos  serviços  contratados,  elaboração  dos
relatórios  individuais  e  mensais,  acompanhamento
dos usuários a rede de serviços quando necessário, e
outras  atividades  a  serem  designadas  pela
coordenação geral.
Acompanhamento e  assessoramento do usuário em
todas as atividades nas atividades do serviço, inclusive
nas atividades programadas fora da unidade; apoio na
locomoção e nos deslocamentos no serviço; apoio na
administração  de  medicamentos  indicados  por  via
oral  e  de  uso  externo,  prescrito  por  profissionais;
apoio na ingestão assistida de alimentos;  apoio nas
atividades de higiene e cuidados pessoais; promoção
de  ações  preventivas  de  acidentes;  realização  de
atividades recreativas e ocupacionais de acordo com
o programado pela equipe; colaboração nas práticas
indicadas  por  profissionais  dos  usuários  (médico,
fonoaudiólogo,  fisioterapeuta,  terapeutas
ocupacionais, dentre outros); realização de atividades
com o usuário e o cuidador familiar, sob a orientação
da  equipe,  envolvendo distintos  ambientes  como  o
domicílio, a comunidade, clubes, etc, com o objetivo
de vivenciar situações que resultem orientações sobre
cuidados  e  autocuidados;   realização  de  ações  e
difusão  de  informações  de  promoção  de  saúde  e
inclusão  social,  dentre  outras  atividades  definidas
pela  equipe  e  consideradas  importantes  para  o
alcance dos objetivos do serviço com o usuário.

40h/sem

Ensino médio,  formação específica na área
de  atuação  e  capacitação  prévia  de
legislação  e  rede  de  serviços
socioassistenciais  e  de  serviços  públicos
setoriais do território

01 Administrativo

Auxiliar a coordenação do serviço,  proceder com as
articulações necessárias no âmbito de intervenção da
área  de  atuação,  elaboração  de  relatórios  e
participação  em  reuniões  sempre  que  se  fizer
necessária,  a  depender  da  designação  da
coordenação do serviço.  mantendo os registros dos
usuários  dos  serviços  e  as  atividades  devidamente
atualizadas.

40h/sem Domínio em sistemas operacionais básicos
de editores de texto e planilha eletrônicas

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ALEX VITERALE DE SOUSA
Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social
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