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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 01/2022 SEMTHPS, 29 DE JUNHO DE 

2022 

 

A Prefeitura Municipal de Silva Jardim, através da Secretaria Municipal de 

Trabalho, Habitação e Promoção Social – SEMTHPS, por meio da Comissão do 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, no uso de suas atribuições legais, resolve 

retificar o Edital 01/2022 SEMTHPS, publicado no Boletim Oficial do Município de 

Silva Jardim, nº 204, na Seção IV, página 16, de 28/06/2022, conforme discriminado 

abaixo: 

 

No ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

Incluir o seguinte: 

TÉCNICO EM ABORDAGEM SOCIAL: assegurar a participação social dos 

usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de 

abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência 

acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 

assegurando a privacidade das informações; apoiar e participar no planejamento das 

ações; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar 

os demais membros da equipe de referência em todas etapas   do   processo de   

trabalho;  apoiar na   articulação com  a rede de serviços socioassistenciais e políticas 

públicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, 

avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; conhecimento da legislação 

pertinente ao tema e experiência de trabalho em equipe interdisciplinar e trabalho em 

rede; escuta qualificada de famílias e indivíduos, bem como da realidade do território e 

da rede de articulação socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa 

de direitos; atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social; trabalhar com imprevistos; ouvir e dialogar sem posturas de 

julgamento; se comunicar em linguagem acessível; construir vínculos de confiança e 
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referência com pessoas e territórios; relacionar-se com a diversidade; 

perceber/identificar especificidades dos territórios. 

 

No ANEXO V – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO PARA PROVA ESCRITA: 

 

Onde se lê: 

 

Orientador social, Facilitador de convivência de Esporte e Lazer, Instrutor Música, 

Dança e Teatro: Perguntas e respostas sobre o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Cartilha SUAS – Sistema Único de Assistência 

Social “Modo de usar”.  

 

Leia-se:  

Orientador social, Técnico em Abordagem Social, Facilitador de convivência de 

Esporte e Lazer, Instrutor Música, Dança e Teatro: Perguntas e respostas sobre o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Cartilha SUAS – 

Sistema Único de Assistência Social “Modo de usar”.  

 

 

Silva Jardim, 01 de julho de 2022. 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 
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