PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
ERRATA DO EDITAL DE CONCURSO SASDH 01/2020
Tem esse a finalidade de corrigir a redação do Edital 01/2020, de 24 de julho de 2020, o qual tem por
objetivo a realização do Processo Seletivo Simplificado Emergencial destinado à contratação de
Servidores, por tempo determinado, para funções de Ensino Fundamental, Médio e Superior, que atuarão,
neste momento de pandemia e pós-pandemia do COVID-19, na Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos.
Onde se lê:
2.2.1. (...)
g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito
da função pretendida, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Conselho Estadual de
Educação e/ou Ministério da Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do
respectivo documento, observado o ANEXO I deste Edital;
Leia-se:
2.2.1. (...)
g) apresentar diploma, certificado ou declaração, devidamente registrado/a, de conclusão de curso,
conforme requisito da função pretendida, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do respectivo documento,
observado o ANEXO I deste Edital;
Onde se lê:
I e

.1.

(...)

Tabela II
Função de Nível Médio (Agente Social e Visitador do Programa Criança Feliz)
Tipo de avaliação
Título
Pontuação
Valor de cada título

Valor Máximo

Formação Acadêmica
Qualificação
Aperfeiçoamento
Profissional

e

Experiência na área de
Assistência Social ou na
função a que concorre

Total de Pontos

Graduação

20

20

Certificado ou declaração de
Cursos,
Capacitações,
Conferências e Seminários na
área pretendida com carga
horária mínima de 8h. Podendo
ser apresentadas no máximo 6
comprovações.
Experiência na área pretendida
(Mínimo 1 ano). Cada 1 ano de
experiência
comprovada
equivalerá
a
10
pontos,
podendo ser apresentadas no
máximo 5 comprovações.
Serão
considerados
os
contratos de estágio e de
prestação de serviços.

5

30

10

50

Tabela III
Função de Nível Fundamental
Tipo de avaliação
Título
Formação Acadêmica
Qualificação
Aperfeiçoamento
Profissional

e

Experiência Profissional
na área da assistência
social ou na função a
que concorre

100

Pontuação
Valor de cada título

Valor Máximo

Nível Médio

20

20

Certificado ou declaração de
Cursos,
Capacitações,
Conferências e Seminários na
área pretendida com carga
horária mínima de 8h. Podendo
ser apresentadas no máximo 6
comprovações.
Experiência na área pretendida
(Mínimo 1 ano). Cada 1 ano de
experiência
comprovada
equivalerá
a
10
pontos,

5

30

10

50
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podendo ser apresentadas no
máximo 5 comprovações.
Serão
considerados
os
contratos
de
estágio
e
prestação de serviços na área
de atuação.

Total de Pontos

100

Leia-se:
I e

.1.

(...)

Tabela II
Função de Nível Médio (Agente Social e Visitador do Programa Criança Feliz)
Tipo de avaliação
Título
Pontuação
Valor de cada título

Valor Máximo

Formação Acadêmica
Qualificação
Aperfeiçoamento
Profissional

e

Experiência na área de
Assistência Social ou na
função a que concorre

Total de Pontos

Graduação

20

20

Certificado ou declaração de
Cursos,
Capacitações,
Conferências e Seminários na
área pretendida com carga
horária mínima de 8h. Podendo
ser apresentadas no máximo 5
comprovações.
Experiência na área pretendida
(Mínimo 1 ano). Cada 1 ano de
experiência
comprovada
equivalerá
a
10
pontos,
podendo ser apresentadas no
máximo 4 comprovações.
Serão
considerados
os
contratos de estágio e de
prestação de serviços.

6

30

12,50

50

Tabela III
Função de Nível Fundamental
Tipo de avaliação
Título
Formação Acadêmica
Qualificação
Aperfeiçoamento
Profissional

e

Experiência Profissional
na área da assistência
social ou na função a
que concorre

Total de Pontos

100

Pontuação
Valor de cada título

Valor Máximo

Nível Médio

20

20

Certificado ou declaração de
Cursos,
Capacitações,
Conferências e Seminários na
área pretendida com carga
horária mínima de 8h. Podendo
ser apresentadas no máximo 5
comprovações.
Experiência na área pretendida
(Mínimo 1 ano). Cada 1 ano de
experiência
comprovada
equivalerá
a
10
pontos,
podendo ser apresentadas no
máximo 4 comprovações.
Serão
considerados
os
contratos
de
estágio
e
prestação de serviços na área
de atuação.

6

30

12,50

50

100
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Onde se lê:
ANEXO II - QUADRO DE VAGAS – 2020
NÍVEL SUPERIOR
FUNÇÃO

Psicólogo

REQUISITO

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de
Ensino Superior completo
em
Psicologia
devidamente
registrado,
fornecido pelo Ministério
da Educação – MEC e
Registro no Conselho de
Classe correspondente.

Assistente Social

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de
Ensino Superior completo
em
Serviço
Social
devidamente
registrado,
fornecido por instituição de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da Educação –
MEC e Registro no Conselho
de Classe correspondente.

Pedagogo

Diploma ou certificado de
conclusão de curso de
Ensino Superior completo
em Pedagogia devidamente
registrado, fornecido por
instituição
de
ensino
reconhecida pelo Ministério
da Educação – MEC

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver trabalho social com
famílias e indivíduos em situação
de vulnerabilidade social, risco e
violação de direitos, no contexto
da pandemia e pós-pandemia do
COVID-19,
desempenhando
o
papel de profissional de nível
superior
do
SUAS
nos
equipamentos
e
serviços
socioassistenciais: Unidades de
Acolhimento, Centro Pop, CRAS,
CREAS
e
outros
serviços
socioassistenciais, com prioridade
para a população em situação de
rua.
Desenvolver trabalho social com
famílias e indivíduos em situação
de vulnerabilidade social, risco e
violação de direitos, no contexto
da pandemia e pós-pandemia do
COVID-19,
desempenhando
o
papel de profissional de nível
superior
do
SUAS
nos
equipamentos
e
serviços
socioassistenciais: Unidades de
Acolhimento, Centro Pop, CRAS,
CREAS
e
outros
serviços
socioassistenciais, com prioridade
para a população em situação de
rua.
Realizar
acompanhamento
pedagógico das unidades de
acolhimento institucionais e do
Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento
de
Vínculos/Projeto Clube do Talento.

VAGAS

VAGAS
PCD*

CARGA
HORÁRIA

REMUNERAÇÃO

7

1

30 h

2.100,00

7

1

30 h

2.100,00

2

-

40 h

2.500,00
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Ensino Superior completo
em
Serviço
Social
devidamente
registrado,
Coordenador
do
fornecido por instituição de
Programa
Criança
ensino
reconhecida
pelo
Feliz
Ministério da Educação –
MEC e Registro no Conselho
de Classe correspondente
Superior
completo
em
Serviço Social ou Psicologia
ou Pedagogia devidamente
Supervisor
do registrado, fornecido por
Programa
Criança instituição
de
ensino
Feliz
reconhecida pelo Ministério
da Educação – MEC e
Registro no Conselho de
Classe correspondente.
*PCD: Pessoa com Deficiência

Gerir em âmbito municipal o
Programa
Criança
Feliz,
acompanhando as supervisoras e
visitadores do programa, bem
como atuar na articulação de
outras políticas voltadas para
primeira infância.
Ser
referência
territorial
do
Programa
Criança
Feliz
sob
orientação da coordenação do
Programa, supervisionando os
visitadores e acompanhando as
famílias incluídas.

1

-

40 h

2.700,00

4

-

40 h

2.500,00

VAGAS

VAGAS
PCD*

CARGA
HORÁRIA

REMUNERAÇÃO

7

1

30 h

2.100,00

7

1

30 h

2.100,00

Leia-se:
ANEXO II - QUADRO DE VAGAS – 2020
NÍVEL SUPERIOR
FUNÇÃO

Psicólogo

Assistente Social

REQUISITO
Diploma, certificado ou
declaração de conclusão
do
curso
de
Ensino
Superior em Psicologia
devidamente
registrado,
fornecido por instituição
de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério
da
Educação – MEC; e
Registro no Conselho de
Classe correspondente.
Diploma,
certificado
ou
declaração de conclusão do
curso de Ensino Superior
completo em Serviço Social

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver trabalho social com
famílias e indivíduos em situação
de vulnerabilidade social, risco e
violação de direitos, no contexto
da pandemia e pós-pandemia do
COVID-19,
desempenhando
o
papel de profissional de nível
superior
do
SUAS
nos
equipamentos
e
serviços
socioassistenciais: Unidades de
Acolhimento, Centro Pop, CRAS,
CREAS
e
outros
serviços
socioassistenciais, com prioridade
para a população em situação de
rua.
Desenvolver trabalho social com
famílias e indivíduos em situação
de vulnerabilidade social, risco e
violação de direitos, no contexto
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devidamente
registrado,
fornecido por instituição de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da Educação –
MEC; e Registro no Conselho
de Classe correspondente.

Diploma,
certificado
ou
declaração de conclusão de
curso de Ensino Superior
completo
em
Pedagogia
Pedagogo
devidamente
registrado,
fornecido por instituição de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da Educação –
MEC
Diploma,
certificado
ou
declaração de conclusão de
curso de Ensino Superior
completo em Serviço Social
Coordenador
do
devidamente
registrado,
Programa
Criança
fornecido por instituição de
Feliz
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da Educação –
MEC; e Registro no Conselho
de Classe correspondente
Diploma,
certificado
ou
declaração de conclusão de
curso de Ensino Superior
completo em Serviço Social
Supervisor
do ou Psicologia ou Pedagogia
Programa
Criança devidamente
registrado,
Feliz
fornecido por instituição de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da Educação –
MEC e Registro no Conselho
de Classe correspondente.
*PCD: Pessoa com Deficiência

da pandemia e pós-pandemia do
COVID-19,
desempenhando
o
papel de profissional de nível
superior
do
SUAS
nos
equipamentos
e
serviços
socioassistenciais: Unidades de
Acolhimento, Centro Pop, CRAS,
CREAS
e
outros
serviços
socioassistenciais, com prioridade
para a população em situação de
rua.
Realizar
acompanhamento
pedagógico das unidades de
acolhimento institucionais e do
Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento
de
Vínculos/Projeto Clube do Talento.

Gerir em âmbito municipal o
Programa
Criança
Feliz,
acompanhando as supervisoras e
visitadores do programa, bem
como atuar na articulação de
outras políticas voltadas para
primeira infância.

Ser
referência
territorial
do
Programa
Criança
Feliz
sob
orientação da coordenação do
Programa, supervisionando os
visitadores e acompanhando as
famílias incluídas.

2

-

40 h

2.500,00

1

-

40 h

2.700,00

4

-

40 h

2.500,00
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Osvaldo Angelo da Silva Filho
Presidente da Comissão Organizadora
Portaria Nº 096 de 03 de julho de 2020

