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PREFEITURA DE BOA VIAGEM
8
SECRETARIA no TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SETAS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N9 01/Z018

A Secretaria do Trabalho e Assistencia Social - SETAS torna piiblico, no uso de suas atribuic-ﬁes legais, a abertura de edital ao Processo
Seietivo Simplificado em regime de bolsa, conforme 0 que preconiza a Lei 1.357 de 05 de abril de 2018, que tem por objeto a contratagao
por tempo determiriado, para atuar nos diversos servicos da Politica de Assistencia Social do municipio do Boa Viagem. Faz-se saber que
o Municipio de Boa Viagem contratara atraves de Processo Seletivo Simplificado em regime de bolsa, para atuar nos diversos services da
Politica de Assistencia Social do municipio de Boa Viagem, junto a familias, gestantes, criangas, adolescentes e idosos, em todo o territorio
municipal.
DAS VAGAS:
Programa Primeira Infancia no SUAS:

Rua Antonio Queiroz,n8 250 — Centro —- Boa Viagem CEP 63.870 — O00
Contatos: (88) 3427 1425 / social@boaviagem.ce.gov.br/ Facebook: Secretaria do Trabalho e Assitencia Social de Boa viagem/CE

0 Programa visa promover o desenvolvimento integral das criancas na primeira infancia, considerando sua familia e seu contexto do vida,
fortalecimento das redes de protecao e cuidado nos territerios; [Assistencia Social, Saiide, Educagao, Cultura, Direitos Humanos, etc].
PUBLICO D0 PROGRAMA: gestantes, criancas de ate seis anos e suas familias em situacao de vulnerabilidade social e risco pessoal e
social.
OBIETIVOS DO PROGRAMA : fortalecer o papel das familias no exercicio da funcao de cuidado, protecao e educagao de criancas na faixa
etaria de ate seis anos de idade; desenvolver estrategias intersetoriais visando integral", ampliar e fortalecer acees das diversas politicas
plliblicas voltadas para as gestantes, crianca na primeira infancia e suas familias; promover acﬁes voltadas ao desenvolvimento integral
na prirneira infancia e apoio a familia, adotando, dentre outras estrategias, as visitas domiciliares; desenvolver iniciativas para a
capacitagao e formacao continuada do profissionais que atuem junto as gestantes, as criancas de ate seis anos e suas familias, com vistas a
qualificacao do atendimento; w fomentar pesquisas e agees de monitoramento e avaliagao do desenvolvimento infantil e dos programas e
servicos voltados as gestantes, as criancas na primeira infancia e suas famiiias, com vistas a seu aprimoramento; disseminar informacoes
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para o fortalecimento da cultura de protecao e prornogao do desenvolvimento integral, com reconhecimento das especificidades da
primeira infancia e das diversidades sociais e culturais.
Duragao do Programa: Previsao de termino para Dezembro de 2018.

- NIVEL MEDIO
0'7 VAGAS contratacao imediata
CARGA HORARIA SEMANAL 40 horas
VALOR DA BULSA R$ 1120,00

oas ATRIBUIQOES o0 CARGO:

- VISITADOR:
I - Realizar o trabalho semanalmente, diretamente com as familias em situagao de vulnerabilidade em suas residencias, orientando-as e
capacitando—as para realizar as atividades de estimulacao para o desenvolvimento integral da crianca, desde a gestacao;
ll - Acompanhar e controiar a qualidade das acoes educativas reaiizadas pelas proprias familias junto as criangas e as acfies realizadas
pelas gestantes;
III - Acompanhar os resultados alcancados pelas criancas e pelas gestantes;
IV - Pianejar e executar atividades pedagegicas, educativas, informativas individuais e grupais visando o empoderamento familiar com
auxilio de profissional capacitado.
V - Planejar e executar sen cronograma de visitas as familias;
VI - Participar da Capacitacao de Visitadores, realizadas pelo Supervisor;
VII - Receber formacao e capacitacao continuada.
VIII - Comunicar ao supervisor a percepgao e ou identificagao de suspeita da violencia domestica e criangas com deficiencia, preencherem
docnmentos, elaborar relatorios e demais atividades correlatas ao cargo.

Rua Antonio 0_ueiroz,n8 250 —- Centre — Boa Viagem CEP 63.870 - 000
Contatos: (88) 3427 1425 / socia!@boaviagem.ce.gov.br/ Facebook: Secretaria do Trabalho e Assitencia Social de Boa Viagem/CE
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PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PET! NO AMBITO DO SISTEMA ONICO DA ASSISTENCIA SOCIAL -— SUAS

Conjunto de acﬁes que tem o objetivo de retirar criangas e adolescentes menores do 16 anos do trahalho precoce, exceto na condigao deaprendiz a partir de 14 anos. 0 programa, alem de assegurar transferencia direta de renda as familias, oferece a inclusao das criancas e
dos jovens em services de orientacao e acompanhamento. A frequencia a escola tambem e exigida.
O novo desenho do programa tem como objetivo acelerar as acoes de prevencao e erradicacao do trabalho infantil de acordo corn o Plano
Nacional de Prevencao e Erradicacao do Trabalho lnfantil e Protecao ao Adolescente Trabalhador [Reedicao 28 edicao, 2011-2015] e com
a Carta de Constituicao de Estrategias em Defesa da Protecao Integral dos Direitos da Crianca e do Adoiescente, segundo o Plano Nacionai
de Prevencao e Erradicacao do Trabalho lnfantil e Protecao ao Trabalhador Adolescente, sao consideradas trabaiho infantil as diversas
atividades econﬁmicas on atividades de sobrevivencia realizadas por criangas ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na
condicao de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam elas remuneradas on nao, com on sem finalidade de lucro.

- NIVEL SUPERIOR:

Dnracao do Programa: De acordo com a duracao prevista em lei.
01 VAGA — ASSISTENTE SOCIAL Contratagao irnediata
CARGA HORARIA SEMANAL 30 horas
VALOR DA BOLSA R$ 1966,00

DAS ATRIBUICOES DO CARGO:
- ASSISTENTE SOCIAL:
I Articulagao com a vigilancia socioassistencial visando a producao e sistematizacao de informacfies territorializadas;
r Mobilizacao e sensibilizacao dos profissionais da rede socioassistencial, fortalecendo o combate ao trabalho infantii na agenda pifiblica;
I A realizacao de campanhas voltadas para difundir os danos ao desenvoivimento de criancas e adolescents sujeitos ao trabalho infantil,
considerando as principais ocupacﬁes identificadas no territerio;

Rua Antonio Queiroz,nE 250 -- Centro — Boa Viagem CEP 63.870 - 000
Contatos: (88) 3427 1425 / social@boaviagem.ce,,g(ov_,(,(i;1r/ Facebook: Secretaria do Trabalho e Assitencia Social de Boa Viagem/CE
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I O apoio e o acompanhamento da realizacao de audiencias peblicas para ﬁrmar compromissos corn a finalidade de erradicar o trabalho
infantil nos territerios.

QUALIFICACAO was Acoss no CADASTRO timco - ion PBF

O Cadastro tlnico para Programas Sociais do Governo Federal [Cadastro Unico] e urn instrumento que identifica e caracteriza as farnilias
de baixa renda, permitindo que o governo conheca melhor a realidade socioeconemica dessa populagao. Nele sao registradas
informacﬁies como: caracteristicas da residencia, identificacao de cada pessoa, escolaridade, situacao de trabalho e renda, entre outras.
Assim, 0 Cadastro Unico e a porta de entrada para que as familias mais vulneraveis tenham as suas necessidades conhecidas e atendidas
pelo poder pﬁblico. Alem disso, a adocao do Cadastro Unico facilita a vida do cidadao, pois ele precisa manter sens dados cadastrais
atualizados em apenas uma base.

- NTVEL SUPERIOR:

Duracao do Programa: De acordo com a duracao prevista em lei.
01 VAGA - ASSISTENTE SOCIAL contratacao imediata
CARGA HORARIA SE1)/[ANAL 30 horas
VALOR DA BOLSA R$ 1966,00

DAS ATRIBUICOES DO CARGO:
- ASSISTENTE SOCIAL:
- Acolhida; escuta; estudo social; diagnestico socioeconﬁmico; monitorarnento e avaliacao do servico; orientacao e encaminhamentos
para a rede de servicos locais; construcao do piano individual e/on familiar de atendimento; orientacao sociofamiliar; atendimento
psicossocial; orientacao juridico-social; referencia e contrarreferencia; informacao, comunicacao e defesa de direitos; apoio a familia na
sua funcao protetiva; acesso a documentacao pessoal; mobilizacao, identificacao da familia extensa on ampliada; articulagao da rede de
servicos socioassistenciais; articulacao com os servicos de outras politicas ptibiicas setoriais; articulagao interinstitucionai com os demais
ergaos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilizacao para o exercicio da cidadania; trabalho interdiscipiinar; elaboracao de relaterios
e/ou prontuarios; estimnlo ao convivio familiar, grupal e social; mobilizacao e fortalecimento do convivio e de redes sociais de apoio.

Rua Antenio C1ueiroz,n'P- 250 — Centro —- Boa Viagem CEP 63.870 - 000
Contatos: (88) 3427 1425 / sgociai@boaviagern.ce.gov.br/ Face-book: Secretaria do Trabaiho e Assitencia Social de Boa Viagem/CE
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PREFEITURA DE BOA VIAGEM
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

2. ms INSCRICOES:
2.1. PERl0D0 on ENTREGA no cuanicuto E DOCUMENTACAO, LOCAL E HORARIO:

—

_ _

_

_

_ _

Os interessados deverao entregar o curriculo e copias dos documentos abaixo relacionados na Secretaria do Trabalho e Assistencia Social
— SETAS, situada na rua Antenio Queiroz, n"' 250, centro, Boa Viagem-CE, das 9hs as 12hs e das 14hs as 17hs, dia 10 de julho de 2018.

a) Cepias nitidas de Identidade e CPF;
b) Comprovante de Residencia;
c] Curricuio [devendo o candidato anexar os documentos comprobaterios sem a necessidade de autenticacao em carterio);
d] Comprovante do escolaridade;
e] Comprovante de experiencia de trabalho.

2.1.1 Nao serao permitidas inscricifies fora dos prazos e das datas estipuladas acirna. Apes a inscricao, os curriculos serao avaliados pelo
Grupo Tecnico Municipal.
2.2. Condicees para inscrigao:

Nivel Superior Completo;
Registro Profissional em Conselho de Classe, apto para o exercicio da proﬁssao [para Assistente Social e Psicelogo]
Experiencia de trabalho na socioassistencial;
Experiencia comprovada de trabalho com familias de no rninirno 01 ano;

Nivsi. SUPERIOR
—
-

l\llVEL Meoio:
— Ensino Medio complete;
- Ter 18 [dezoito] anos completos na data da contratacao;
- Experiencia comprovada de trabalho com familias de no minimo 01 ano;

Rua Antenio Queiroz,n8 250 — Centro — Boa Viagem CEP 63.870 - 000
Contatos: (88) 3427 1425 X social@looaviagem.ce.gov.br/ Facebook: Secretaria do Trabalho e Assitencia Social de Boa Viagem/CE
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3.1 O processo seletivo consistire em duas etapas:
18 Etapa: Entrega curriculo:
Dia 10 de julho de 2018 no horario das 9hs as 12hs e das 14hs as 17hs na rua Antonio Queiroz, n° 250, centro, Boa Viagem—CE.

28 Etapa: entrevista por uma banca: a data da entrevista sera no dia 12 de julho de 2018, definida com quesitos e pontuacfies
descritas abaixo:
— A entrevista tera como pontuagao maxima 6 pontos e serao analisados os seguintes criterios de avaliacao:
a. facilidade de cornunicagao;
lo. habilidade de escuta;
c. dominio de tecnica de trabalho participative;
d. facilidade em relatar o observado em situacees formais e informais;
- Sera apresentado ao candidato uma situacao fatica, que demandara a intepretagao do candidato, que devera descrever em
forrna de relaterio o que observou e concluiu, com pontuacao rnaxima de 4 pontos.
- A banca examinadora sera forrnada por 3 [tres] profissionais:
Ir 02 [dois] Assistentes Sociais
I 01 [um] Psicelogo

IMF

4. DWULGACAO DOS APROVADOS:

A relagao dos candidatos selecionados para os cargos, sera divulgada na data de 20 de Iulho de 2018 em ordern decrescente
de classificacao no site da Prefeitura e na sede Secretaria de Trabalho e Assistencia Social.

-Durante todo o processo o candidato estare sendo continuarnente avaliado no que se refere ao seu perfil para o cargo.

Rua Antdnio Queiroz,n9 250 — Centro — Boa Viagem CEP 63.870 - 000
Contatos: (88) 3427 1425 / socia|@boavi.a(gem.ce.gov.br/ Facebook: Secretaria do Trabalho e Assitencia Social de Boa Viagero/CE
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5, CONTRATACAO:
Os candidatos aprovados em todas as etapas serao contratados na modalidade de Bolsa, conforme preve a Lei 1.357 de 05 de abril de
2018.
As despesas decorrentes da execucao do processo ocorrerao de dotacao orcamentaria prepria, a saber:
0702. Secretaria do Trabalho e Assistencia Social, dotacao 08 244 0040 2055 - elemento de despesa 33.90.36 fonte 024.

if

i:1\i':%d'%nndo Mosquito

2‘-

Requisitos:
- Ter atendido as condicees prescritas nas etapas de selecao para a funcao.
O prazo de Vigencia do contrato de cada loolsista sera de 06 meses, prorrogaveis pelo mesrno periodo por ate 04 [tres vezes), a criterio do
Grupo Tecnico Municipal GTM, sendo que o bolsista podera ser substituido em qualquer tempo se as acfies do programa finalizarem ou a
criterio do GTM.

Boa Viagem/CE, 09 de julho de 2018.

in

Moslucia

Secretdrio do Trobalho e Assisten cio Social

Rua Antonio 0_ueiroz,n‘9 250 -— Centro -— Boa Viagern CEP 63.870 — 000
Contatos: (88) 3427 1425 / social@boaviagem.ce._g(o,v(._br/ Facebook: Secretaria do Trabalho e Assitencia Social de Boa Viagem/CE
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