
ANEXO I

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 02/2018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL  - SEAS

O presente anexo tem como objetivos:

A) APRESENTAR A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OBJETO DO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
Para a elaboração deste item e definição de parâmetros, foram considerados: a Política Nacional
de Assistência Social, Lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Estatuto da Juventude, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, SINASE – Sistema
Nacional De Atendimento Socioeducativo, Plano Nacional Para Inclusão Social da População em
Situação de Rua, além da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, dos Cadernos de
Orientação  Técnica  dos  serviços  descritos  e  do  Caderno  de  Fluxos  Operacionais  Sistêmicos:
Proteção Integral  e Atuação em Rede na Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes -
ABMP. 
Para a execução dos serviços descritos, consideradas as especificidades das atividades, devem
ser referenciados à unidade CENTRO POP ou CREAS, de acordo com o território de abrangência
da atividade desenvolvida e manter articulação direta com Serviço Especializado para População
em Situação de Rua (SE-POP RUA) e/ou com o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
as Famílias e Indivíduos (PAEFI). Considera-se que, a partir do trabalho social com as famílias,
nestes serviços, é que se organizam os demais serviços referenciados nas unidades CENTRO POP
e CREAS.  O referenciamento nestas unidades possibilita a organização e hierarquização da rede
socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de assistência
social.
A  articulação  dos  serviços  sociassistencias  do  território  com  Serviço  Especializado  para
População em Situação de Rua (SE-POP RUA) e/ou com o Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado as  Famílias  e Indivíduos (PAEFI)  é  que garante  o  desenvolvimento do trabalho
social  com as famílias dos usuários desses serviços,  permitindo identificar  suas demandas e
potencialidades dentro da perspectiva familiar,  rompendo com o atendimento segmentado e
descontextualizado das situações de risco e de violação de direitos vivenciadas pelos usuários
dos  serviços.  O  trabalho  social  com  as  famílias,  assim,  apreende  as  origens,  significados
atribuídos e as potencialidades de enfrentamento das situações de risco e de violação de direitos
vivenciadas  por  toda  a  família,  contribuindo  para  a  sua  proteção  de  forma  integral,
materializando a matricialidade sociofamiliar do SUAS.
Ainda, de acordo com o dicionário SUAS, destacamos:
I - Atividades: São as ações que operacionalizam e qualificam os procedimentos metodológicos.

Principais  atividades:  •  Grupo  •  Palestra  •  Oficina  •  Reunião  •  Visita  Domiciliar  •  Contato
Institucional • Visita Institucional • Abordagem • Busca ativa.
II  -  Abordagem: Atividade  de  aproximação  do  agente  público  ao  usuário  em  situação  de

vulnerabilidade  e  risco,  com  vistas  a  inseri-lo  ou  reinseri-lo  na  rede  de  serviços
socioassistenciais. A abordagem pode se dar
mediante solicitação da sociedade ou através de busca ativa dos serviços.
III - Busca Ativa: É uma atividade realizada no âmbito dos serviços socioassistenciais com dois

propósitos:
-  identificar  potenciais  usuários  do  SUAS  para  inseri-los  na  rede  de  atendimento;



-  buscar  o  retorno  de  um  usuário  desistente  a  um  serviço  socioassistencial.
A busca ativa pode se dar por diversos meios que viabilizem o contato com o usuário.
IV -  Matricialidade Sociofamiliar: Eixo estrutural  da gestão do SUAS.  Conforme a LOAS, a

Assistência Social tem como um de seus objetivos a proteção à família e a convivência familiar
como um de seus princípios. A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia,
sustentabilidade e protagonismo social (BRASIL. PNAS, 2004).

B) INDICAR A EQUIPE DE REFERÊNCIA MÍNIMA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
SOCIOASSISTENCIAIS OBJETO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 
Para a elaboração deste item e definição de parâmetros, foram considerados, a NOB-RH/SUAS e
Cadernos de Orientação Técnica dos serviços descritos.

C) INDICAR O NÚMERO DE GRUPOS POR REGIÃO E TERRITÓRIO. 
Para a elaboração deste item e definição de parâmetros, foram considerados, de acordo com o
Dicionário  SUAS:

I - Abrangência Territorial: Refere-se ao recorte territorial que define o público a ser atendido

pelos serviços socioassistenciais, definidos de acordo com as seguintes abrangências:
•Local: serviços que atendem o público de uma determinada comunidade ou unidade territorial
de intervenção;
•Regional:  serviços  que  atendem  o  público  da  região  administrativa  onde  o  serviço  está
implantado;
•Municipal: serviços que atendem o público de todo município.
II - Territorialização: Eixo estrutural da Gestão do SUAS, o princípio da territorialização significa

o reconhecimento da presença de múltiplos fatores sociais e econômicos que levam o indivíduo e
a  família  a  uma  situação  de  vulnerabilidade  e  ao  risco  pessoal  e  social.  O  princípio  da
territorialização  possibilita  orientar  a  proteção  social  de  assistência  social.  Corresponde  ao
planejamento e localização da rede de serviços a partir dos territórios de maior incidência de
vulnerabilidade  e  riscos.  A  rede  socioassistencial,  com base  no  território,  constitui  um dos
caminhos para  superar  a  fragmentação  na  prática desta  política,  o  que supõe constituir  ou
redirecionar  esta  rede  na  perspectiva  de  sua  diversidade,  complexidade,  cobertura,
financiamento e do número potencial de usuários que dela possam necessitar. (BRASIL. NOB,
2005: p.16)
III -  Território Espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica social onde se

tencionam  sujeitos  sociais  postos  na  arena  política.  Uma  vez  que  essas  tensões  são
permanentes, o território nunca está acabado, mas, ao contrário, em constante construção e
reconstrução. (CALDEIRA, 2004).

QUADRO DE REFERÊNCIA TERRITORIAL

UNIDADE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL 

MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE/MC

TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DAS
UNIDADES DE

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CENTRO POP I E II CRAS (TODOS)

CREAS I – CENTRO CRAS CENTRO E ITAPEGICA

CREAS II – MARCOS FREIRE CRAS CENTENÁRIO, CUMBICA, MARCOS FREIRE,
NOVA CIDADE, PONTE ALTA 



CREAS III – SITIO DOS MORROS CRAS  ACACIO,  PRESIDENTE  DUTRA,  SANTOS
DUMONT, SÃO JOÃO, SITIO DOS MORROS

QUADRO DE SERVIÇO A SER REFERENCIADO POR UNIDADE

SERVIÇO TIPIFICADO A SER
EXECUTADO

UNIDADE DE REFERÊNCIA TERRITORIAL

SEAS CENTRO POP I E II, CREAS I, II E III

SERVIÇOS  DE  EXECUÇÃO  DIRETA  NÃO  SERÃO  CONTEMPLADOS  NESTA
DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

I – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

A) SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL (SEAS)

1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO: 
Trata-se de serviço de proteção social especial, média complexidade, destinado a pessoas em
situação  de rua e/ou  que fazem uso  das ruas como meio de  sobrevivência;  visa garantir  a
redução  das  violações  dos  direitos  socioassistenciais,  seus  agravamentos  ou  reincidência;  a
proteção social a famílias e indivíduos; a identificação de situações de violação de direitos; e a
redução do número de pessoas em situação de rua. 
O serviço deve ser ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar
trabalho social  de  abordagem e busca ativa  que identifique,  nos  territórios,  a  incidência  de
trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 
São  consideradas  praças,  entroncamento  de  estradas,  fronteiras,  espaços  públicos  onde  se
realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio,
terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 
Deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de
serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia
dos direitos.
Este serviço é considerado complementar aos serviços de trabalho social com famílias
realizado por meio do Serviço Especializado para População em Situação de Rua (SE-POP
RUA), executado no CENTRO POP, e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado as
Famílias  e  Indivíduos  (PAEFI),  executado  no  CREAS;  parte  integrante  das  Ações
Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI).

2. USUÁRIOS: crianças,  adolescentes,  jovens,  adultos,  idosos  e  famílias  que  utilizam

espaços públicos,
como forma de moradia e/ou sobrevivência.
2.1. Situações prioritárias para atendimento no serviço:  áreas de maior concentração de

usuários em situação de risco e/ou violação de direitos, de acordo com mapeamento territorial.



3. OBJETIVO GERAL:
- Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a
benefícios
 assistenciais;
- Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições
em  que  vivem,  estratégias  de  sobrevivência,  procedências,  aspirações,  desejos  e  relações
estabelecidas com as instituições;
-  Promover  ações  de  sensibilização  para  divulgação  do  trabalho  realizado,  direitos  e
necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias;
- Promover ações para a reinserção familiar e comunitária.

4. FUNCIONAMENTO: Atividades  sem  interrupção,  com  equipe  de  4  (quatro)  agentes

sociais trabalhando por escala, atingindo cobertura de 12 (doze) horas de atendimento com 02
(dois) coordenadores em regime de plantão para que a ação não fique sem coordenação em
nenhum período. Serão realizadas em dias úteis, finais de semana e feriados, em período das 09
as 21horas. A organização do funcionamento do serviço pode variar de acordo com a demanda
de usuários existentes, com a faixa etária e com a necessidade de participação dos usuários.

5. FORMAS DE ACESSO: Por identificação da equipe do serviço, acionamento da rede de

serviços socioassistenciais e demandas da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. A
SDAS fará a análise diante dos relatórios encaminhados pela OSC e definirá quais as regiões com
maior necessidade.

6. UNIDADE: CREAS, CENTRO POP e/ou unidade referenciada.

7. ABRANGÊNCIA: territorial.

8. PROVISÕES INSTITUCIONAIS, FÍSICAS E MATERIAIS:
• Ambiente  físico:  espaço  institucional  destinado  especificamente  para  atividades
administrativas, de planejamento e reuniões de equipe.
• A instituição  deverá  disponibilizar  materiais  necessários  para  a  realização  do  serviço:
- 2 (dois) telefones móveis que possibilite ligações ilimitadas entre si, para que a equipe sempre
tenha um celular no seu plantão 
- 1 (um) veículo com capacidade para transporte de no mínimo 10 pessoas para uso da equipe e
dos  usuários,  com manutenção  e  combustível  de  até  200 km (duzentos  quilômetros)  /  dia,
podendo ser acumulativo não ultrapassando o total no mês sob responsabilidade da instituição.
O  veículo  devera  possuir  bancos  de  courvin,  capa  ou  quaisquer  outras  possibilidades  de
lavagem, garantindo assim a higiene no interior do veículo.

- Equipamento de proteção individual (EPI) incluindo protetor solar e luvas, repostos conforme
necessidade
 da equipe.
-  Manter  1  (uma)  maleta  de  primeiros  socorros,  a  ficar  no  interior  do  veículo  caso  aja
necessidade de tal atendimento, com reposição imediata sempre que necessário

• Proporcionar capacitação inicial e semestral aos profissionais contratados, com vistas a
atualização de legislação e subsídios técnicos para a execução do serviço contratado, bem como
de primeiros socorros; apresentando conteúdo programático, comprovação dos participantes e
aproveitamento.
• Sempre que a SDAS,  os agentes sociais  ou a coordenação do serviço identificarem a
necessidade de encaminhar usuários em vulnerabilidade para suas cidades de origem, a fim de



fixar moradia, e os 200 km/dia não forem suficientes, a OSC arcará com as tratativas e despesas
de passagem, alimentação e estadia para a locomoção do usuário.
• Manter sigilo de todas as informações a que tiver acesso para realização do presente
trabalho.
• Não fazer ou manter cópias dos dados considerados sigilosos em computadores de sua
propriedade e ou de terceiros sem prévia autorização da municipalidade, se responsabilizando
pela sua guarda e sigilo, quando for o caso.
• Sempre que necessário realizar coletas de dados in loco.

• Participar  de  reuniões  de  equipes,  junto  à  unidade  diretamente  vinculada,  a  Divisão
Técnica  de  Proteção  Social  Especial  de  Média  Complexidade  e/ou  qualquer  outra  unidade
administrativa  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  e  Assistência  Social  –  SDAS,  sempre  que
solicitado.
• Seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica da Assistência Social,
Política Nacional da Assistência Social, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Estatuto da Juventude, Estatuto da Pessoa com Deficiência e outras vigentes.
• Deverão ser entregues mensalmente, à coordenação da unidade referenciada:
a) Escala mensal dos prestadores do serviço, com horário e local de trabalho.
b) Frequência dos prestadores do serviço;
c)  Cronograma  de  atividades  desenvolvidas  constando  os  locais  onde  foram  realizadas  as
atividades,  horários  das  atividades,  os  usuários  do  serviço,  qualificação  dos  mesmos,
encaminhamentos  realizados,  entre  outros  dados  a  serem  preenchidos  em  instrumentais
próprios;
d)  Relatórios  trimestrais  até  o  segundo  dia  útil  de  cada  mês,  abordando  informações
quantitativas, qualitativas, incluindo os seguintes elementos: relatório das atividades realizadas
e fichas de avaliações das atividades realizadas, encaminhamentos realizados e efetivados, em
modelos a serem disponibilizados pela SDAS.

9. TRABALHO SOCIAL: 
• Proteção social proativa; conhecimento do território; informação, comunicação e defesa
de direitos;  escuta; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com
resolutividade; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de
políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos; geoprocessamento e georreferenciamento de informações; elaboração de
relatórios.
• Realizar  mapeamento  dos  territórios,  in  loco;  organizar,  coletar  as  informações
necessárias, sistematizar e efetuar a análise dos mesmos, bem como dos serviços constantes
nas referências e fases de trabalho detalhadas, demonstrando com especificidade técnica os
procedimentos para execução do serviço (Plano de Trabalho).
• Articulação  em  rede,  através  de  contato  personalizado  com  todo  e  qualquer  ator
integrante da rede de serviços socioassistenciais e/ou demais políticas públicas setoriais, que se
fizerem necessárias; devendo ser documentadas através das unidades afetas a Divisão Técnica
de Proteção Social Especial – Média Complexidade para garantir a articulação, viabilizar o acesso
e  a  efetividade  em  rede,  monitorando-as  sistematicamente:
  Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial;
  Serviços de políticas públicas setoriais;
  Sociedade civil organizada;
  Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
  Instituições de Ensino e Pesquisa;
  Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.

10. AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS:
Segurança de acolhida



- ser acolhido nos serviços em condições de dignidade
- ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violência e abusos
- ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social
- ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social
-  ter  acesso a serviços socioassistenciais  e das demais políticas públicas setoriais,  conforme
necessidades.

11. RESULTADOS ESPERADOS:
Contribuir para
- redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- proteção social a famílias e indivíduos;
- identificação de situações de violação de direitos;
- redução do número de pessoas em situação de rua.

12.         EQUIPE DE REFERÊNCIA:

REFERÊNCI
A

ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL

ATENDIMENTO AOS BAIRROS NO
ENTORNO, SENDO PRIORITÁRIOS.

EQUIPES
INSTALAÇÃO
TERRITORIAL

CENTRO
POP 

MUNICÍPIO
CENTRO, BOM CLIMA, TABOÃO, BELA

VISTA, VILA AUGUSTA, PONTE
GRANDE. 

1 equipe de 8
agentes sociais

por plantão

CENTRO POP

CREAS I CENTRO CENTRO,  ITAPEGICA CREAS I

CREAS II MARCOS FREIRE
ÁGUA CHATA, BONSUCESSO, CIDADE

INDUSTRIAL SATÉLITE, LAVRAS,
SÍTIO SÃO FRANCISCO. 

CREAS II

CREAS III

SÍTIO DOS
MORROS

SÃO JOÃO, VILA RIO DE JANEIRO. NÚCLEO DE
DESENVOLVIMENTO

E ASSISTÊNCIA
SOCIALAEROPORTO

JARDIM  MARILENA,  VILA  DAS
MALVINAS.

TOTAL DE EQUIPES 2

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO MÍNIMO DE 80 PESSOAS/FAMÍLIAS (POR UNIDADE DE REFERÊNCIA/GRUPO)

QUANT
.

CARGO/

FUNÇÃO
RESPONSABILIDADE

CARGA
HORARIA
MÍNIMA

OBRIGATÓRIO

02
COORDENAÇÃ

O GERAL

GERENCIAMENTO DAS INTERVENÇÕES E
DAS EQUIPES, DE MODO A GARANTIR A
EXECUÇÃO  DO  SERVIÇO,  COM
IDENTIFICAÇÃO  DE  DEMANDAS,
MAPEAMENTO  DO  TERRITÓRIO,
ENCAMINHAMENTOS,  MONITORAMENTO
DAS  DEMANDAS,  DOS
ENCAMINHAMENTOS E EFETIVAÇÃO DAS
AÇÕES,  SUBMETIDOS  A  COORDENAÇÃO
DAS  UNIDADES  CREAS  E  CENTRO POP,
REMETENDO  OS  DADOS,  PLANILHAS  E
RELATÓRIOS MENSALMENTE.

40 H/SEM

(INCLUINDO
PLANTÃO
AO FINAL

DE
SEMANA)

ENSINO  SUPERIOR  (SERVIÇO  SOCIAL);
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  (INCLUINDO
PRIMEIROS SOCORROS) 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.

10 AGENTE
SOCIAL 

EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS
CONTRATADOS,  ELABORAÇÃO  DOS
RELATÓRIOS  INDIVIDUAIS  E  MENSAIS,
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE

40H/SEM

(INCLUINDO
PLANTÃO

ENSINO MÉDIO COMPLETO, DE AMBOS
OS SEXOS,  CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL  (PARA DIRIGIR  VEÍCULO
FORNECIDO  PELA  INSTITUIÇÃO),



DOS USUÁRIOS QUANDO NECESSÁRIOS,
E  OUTRAS  ATIVIDADES  A  SEREM
DESIGNADAS  PELA  COORDENAÇÃO
GERAL. 

AO FINAL
DE

SEMANA)

FORMAÇÃO  ESPECÍFICA  NA  ÁREA  DE
ATUAÇÃO  (INCLUINDO  PRIMEIROS
SOCORROS) 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.
DEVEM ATUAR EM REGIME DE PLANTÃO
12X36

OS PROFISSIONAIS DEVEM SER DISTRIBUÍDOS POR UNIDADE DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM INSTALAÇÃO
TERRITORIAL, GARANTINDO-SE INCLUSIVE QUE OS PROFISSIONAIS (AGENTES SOCIAIS) SEJAM DE AMBOS OS SEXOS, EM

TODAS AS UNIDADES E PLANTÕES.
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