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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

"CHIA NOVO CARGO NO QUADRO DE CARGOS
CONSTANTE NO P-.J"'.EXO 1 DO ARTIGO 3° DA LEI

Ar'•.1ADOR PINHF.ffiO DOS SA~rrOS l'I!'ETO, Pri?fi?ito MU.llidpaI
de São José das Mlssões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65. Inciso 1\1. da Lei
Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo fi seguinte,

T T:'tT.
Ll'!.s.i. .•

Art. 1° - É Criado o cargo de Assistente Social no Quadro de Cargos do
Anexo I de que trata o Art 3° da Lei Municipal n° 54/93, com carga horária de 20 horas
semanais:

PADRÃO
10

CARGO
ASSISTENTE SOCLAJ.

If DE CARGOS
01

CLASSE: ASSISTENTE SOCIAL
SERVIÇO SAÜDE E ASSISTENClA
l\iTVEL: SUPE..'UOR

.i\SSISTEiITE SOCLt~L.:

Síntese dos Deveres: planejar e supervisi onar a execução de
programas de Assistência Sociais. selecionar candidatos a amparo pelos serviços de
assi stênci a.

Realizar ou orientar estudos pesquisas no campo da ASRistência
Social, preparar programas de trabalhos referentes ao Serviço Social, supervisionar o
trabalho do" <;'1"";11'ar-" do <''''r,.,~~ -'~~;nt ~-~1'~·. -' f- e- - Ln~ ~ ~.' r. ~ !n:n _:..". e-"-_(1. .1.(l1l.t J. .., ui.!\.J.l t y~ \.v .-:= •.•••.. 'l";"v ~vi,..lal!- lt:a!l.zar t: lntelpiet.al l.JeStlulSdS ~OCi':li~,. vlieut.a1. e

coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional: Encaminhar clientes a
dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e
assistindo os familiares: Plane] ar e promover inquéritos sobre a situação social, de escolares
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e ele ~Ua~ rlilnHif1f.j~fazer triagem dos CHS08 al)feSeUnl(!o8 l)ara estudos 011 encaminhamento,
estudar os antecedentes da Família, participar de seminário para estudos e diagnósticos dos
casos e orientar 08 pais, eU1 grupos ou individualmente sobre o tratamento adequado,
orientar nas 8~,leções sócio econômicos para a concessão de blocos de estudos e outros
auxílios do Município, selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência á

velhice, á infância abandonada (1 cegos etc, fazer levantamentos sócios econômicos com
vistas a planejamentos nas comuaidades, pesquisar problemas relacionados com biometria
Médica, planejar modelos e formulários e supervisionar a organização de fichários e
registro dos cursos investigados, executar outras tarefas correlatas,

ÀIt. 2° - Revogando as disposições em comrario, esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação,

G-ABIl""ETE DO PRE:FE.ITO rVIlJNIClPAL DE SÃO JOSÉ DAS
l\fiSSÕES~ !lu:; 02 de íll~fiode 2002 ..

AlV.!À.~DOS SA:r~TOSl\'ETO
Prefeito Municipal
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