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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA/SP 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA/SP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação 

nº 01/2018 do Edital do Concurso Público nº 01/2018, conforme segue: 

1 – Onde se Lê  

11. Conhecimento Específico aplicável ao emprego de Assistente Social: 

Ambiente de atuação do assistente social. Instrumental de pesquisa em processos de investigação social: 

elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Propostas de intervenção na área 

social: planejamento estratégico, planos, programas, projetos e atividades de trabalho. Avaliação de 

programas e políticas sociais. 

Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, 

abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe Inter profissional 

(relacionamento e competências). Diagnóstico. Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. 

Estratégias de trabalho institucional. Conceitos de instituição. Estrutura brasileira de recursos sociais. Uso de 

recursos institucionais e comunitários. Redação e correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e 

psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação social. 3 Atuação em programas de prevenção e 

tratamento. Uso do álcool, tabaco e outras drogas: questões cultural, social e psicológica. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Aids. Atendimento às vítimas. Políticas sociais. Relação Estado/sociedade. 

Contexto atual e o neoliberalismo. Políticas de seguridade e previdência Social. Políticas de assistência e Lei 

Orgânica da Assistência Social. Políticas de saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e agências reguladoras. 

Políticas educacionais e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Política nacional do idoso. Estatuto do 

idoso. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do portador de necessidades especiais. Legislação de 

serviço social. Níveis, áreas e limites de atuação do profissional de serviço social. Ética profissional. Novas 

modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento. 

Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação. NOÇÕES DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO: Das finalidades e dos princípios básicos; Dos benefícios da Previdência Social: Dos 

Regimes da Previdência Social, Regime Geral da Previdência Social. Das prestações em geral. Do 

recolhimento da filiação. Da habilitação e reabilitação profissional. Das contribuições da União, das 

contribuições do segurado, da empresa e do empregador doméstico. Do salário de contribuição. 8 

Organização da Seguridade Social. Recursos. Convênios, contratos, credenciamentos e acordos. Instrução 

Normativa MPS 01 de 23/01/2007. Lei Complementar Municipal n. 141, de 22 de junho de 2007. As Boas 

Práticas Brasileiras em Seguridade Social, disponível gratuitamente através do link 

http://www.cipsocial.org/components/com_eps/ficheiros/livroboaspraticasprevidenciafinali 

769_ssima_996.pdf Coleção Previdência Social (Vols. 01 ao 34), disponível gratuitamente através do site 

http://www.mds.gov.br/. 
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2 – Leia-se  

11. Conhecimento Específico aplicável ao emprego de Assistente Social: 

Ambiente de atuação do assistente social. Instrumental de pesquisa em processos de investigação social: 

elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Propostas de intervenção na área 

social: planejamento estratégico, planos, programas, projetos e atividades de trabalho. Avaliação de 

programas e políticas sociais. 

Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção: sindicância, abordagem individual, técnica de entrevista, 

abordagem coletiva, trabalho com grupos, em redes, e com famílias, atuação na equipe Inter profissional 

(relacionamento e competências). Diagnóstico. Resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. 

Estratégias de trabalho institucional. Conceitos de instituição. Estrutura brasileira de recursos sociais. Uso de 

recursos institucionais e comunitários. Redação e correspondências oficiais: laudo e parecer (sociais e 

psicossociais), estudo de caso, informação e avaliação social. 3 Atuação em programas de prevenção e 

tratamento. Uso do álcool, tabaco e outras drogas: questões cultural, social e psicológica. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Aids. Atendimento às vítimas. Políticas sociais. Relação Estado/sociedade. 

Contexto atual e o neoliberalismo. Políticas de seguridade e previdência Social. Políticas de assistência e Lei 

Orgânica da Assistência Social. Políticas de saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e agências reguladoras. 

Políticas educacionais e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Política nacional do idoso. Estatuto do 

idoso. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto do portador de necessidades especiais. Legislação de 

serviço social. Níveis, áreas e limites de atuação do profissional de serviço social. Ética profissional. Novas 

modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e acompanhamento. 

Alternativas para a resolução de conflitos: conciliação e mediação. NOÇÕES DE DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO: Das finalidades e dos princípios básicos; Dos benefícios da Previdência Social: Dos 

Regimes da Previdência Social, Regime Geral da Previdência Social. Das prestações em geral. Do 

recolhimento da filiação. Da habilitação e reabilitação profissional. Das contribuições da União, das 

contribuições do segurado, da empresa e do empregador doméstico. Do salário de contribuição. 8 

Organização da Seguridade Social. Recursos. Convênios, contratos, credenciamentos e acordos. Instrução 

Normativa MPS 01 de 23/01/2007. As Boas Práticas Brasileiras em Seguridade Social, disponível 

gratuitamente através do link 

http://www.cipsocial.org/components/com_eps/ficheiros/livroboaspraticasprevidenciafinali 

769_ssima_996.pdf Coleção Previdência Social (Vols. 01 ao 34), disponível gratuitamente através do site 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio do 

SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br.  

 

Itatiba, em 20 de abril de 2018 
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