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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI 

 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016 

 
                                                              EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04 

 
A Prefeitura Municipal de Araguari, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, 

torna pública a Retificação nº 03 do Edital nº 01/2016, conforme abaixo descrito. 

 
1. DAS RETIFICAÇÕES 

 
1.1. No Anexo I, especificamente para o cargo 302 – Assistente Social, leia-se como segue e não como constou: 

 
302 Assistente Social 
Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço Social; prestar assessoria e 
consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades em matéria de serviço social; realizar vistorias, 
pareceres técnicos sobre matéria de serviço social, ou seja, sobre a questão social; proceder a avaliações sócio-econômicas para a prestação de serviços 
sociais; Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta; orientar indivíduos e grupos de 
diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos, planejar, organizar e 
administrar benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais; Acompanhamento familiar, atendimento individual, visitas domiciliares e/ou institucional; Atender as demandas espontâneas ou advindas 
das Unidades de Saúde; Realizar acompanhamento social do tratamento de saúde; Promover e estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde; 
Discussão de casos com a rede envolvida; Socializar informações e promover os direitos sociais dos usuários/familiares; Participar de audiências e reuniões 
junto aos órgãos competentes; Elaborar relatórios sociais e pareceres técnicos; Executar atividades de orientação, encaminhamento e acompanhamento 
junto aos usuários, contribuindo para a prevenção de situação de risco, assim como promoção, proteção e inserção social; Valorizar o usuário em sua 
diversidade, valores, cultura, história, problemas, demandas e potencialidades; Promover palestras e estabelecer parcerias com instituições e programas de 
orientação que fortaleça as ações da saúde; Elaborar ou participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; Participar de cursos de 
treinamento e capacitação profissional; Executar outras atribuições afins. 
 
 

2. DAS INCLUSÕES 
 

2.1. No Capítulo 1. DO CONCURSO PÚBLICO, considera-se incluído o item 1.6. conforme abaixo apontado: 
 

1.6. Além do salário especificado na Tabela I o servidor possui vantagens do Plano de Cargos e Salários previstos na Lei 
Complementar 041/2016. 
 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
3.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 01/2016. 

 
 

 
Araguari, 23 de março de 2016. 

 

 
BRAULINO BORGES VIEIRA 

Secretário Municipal de Administração 


