PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
EDITAL PSS Nº 001/2016
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de Nazarezinho, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna
público o edital de retificação do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária por excepcional
interesse público, que passa a ser considerado, para todos os fins, da seguinte forma:

ANEXO – I
CARGO, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS, NÍVEL DE ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS.

Onde se lê:
CARGO
Assistente
Social

VAGAS
1

CARGA
HORÁRIA
40H

VENCIMENTOS

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

1.125,00

Graduação em Serviço
Social e registro no
Conselho de Classe.

HORÁRIA E VENCIMENTOS, NÍVEL DE ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Desenvolver
as
atividades
inerentes do serviço social,
exercendo
acompanhamento
psicossocial às famílias e
indivíduos com seus direitos
violados; dar suporte à reinserção
sóciofamiliar,
realizando
inclusive visitas domiciliares onde
estiver
exercendo
sua
funcionalidade;
identificar
problemas sociais de grupos
específicos de pessoas; orientar
comportamento
de
grupos
específicos de pessoas, face a
problemas de habilitação, saúde,
higiene, educação, planejamento
familiar e outros; aconselhar e
orientar pessoas nos postos de
saúde, escolas e creches
municipais;
estudar
os
antecedentes
da
família,
participar de seminários para
estudo e diagnóstico dos casos e
orientar os pais, em grupo ou
individualmente,
sobre
o
tratamento adequado; orientar
investigações sobre a situação
moral e econômica de pessoas
Exercer
demais
atividades
inerentes ao cargo.

Leia-se:
CARGO
Assistente
Social

VAGAS
1

CARGA
HORÁRIA
30H

VENCIMENTOS

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

1.125,00

Graduação em Serviço
Social e registro no
Conselho de Classe.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Desenvolver
as
atividades
inerentes do serviço social,
exercendo
acompanhamento
psicossocial às famílias e
indivíduos com seus direitos
violados; dar suporte à reinserção
sóciofamiliar,
realizando
inclusive visitas domiciliares onde
estiver
exercendo
sua
funcionalidade;
identificar
problemas sociais de grupos
específicos de pessoas; orientar
comportamento
de
grupos
específicos de pessoas, face a
problemas de habilitação, saúde,
higiene, educação, planejamento
familiar e outros; aconselhar e
orientar pessoas nos postos de
saúde, escolas e creches
municipais;
estudar
os
antecedentes
da
família,
participar de seminários para
estudo e diagnóstico dos casos e
orientar os pais, em grupo ou
individualmente,
sobre
o
tratamento adequado; orientar
investigações sobre a situação
moral e econômica de pessoas
Exercer
demais
atividades
inerentes ao cargo.

Nazarezinho/PB, 13 de abril de 2016.

Salvan Mendes Pedroza
Prefeito Constitucional

