
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de contratação de pessoal por 

tempo determinado e cadastro de reserva, para atender às necessidades de excepcional 

interesse público na execução dos serviços da PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e PROTEÇÃO 

SOCIAL ESPECIAL do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conferidas pela Lei 

Municipal nº 1.959/2011 e suas alterações e o Decreto Municipal nº 236/2011, torna público 

ERRATA junto ao Edital/SEMAS nº 001/2019, tendo em vista a Notificação Recomendatória 

nº 06/2019 do Ministério Público, para nele fazer constar o que segue: 

1. ONDE SE LÊ: 

2. DA INSCRIÇÃO 
2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
no endereço: Rua José Cupertino, N° 104 – Centro, Afonso Cláudio/ES, devendo o candidato se 
inscrever no período de 18 de abril de 2019 a 25 de abril de 2019, no horário de 07h às 16h. 
 
LEIA SE: 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas no salão de reuniões da Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio, no endereço: Praça da Independência, 341 - Centro, Afonso Cláudio/ES, devendo o 

candidato se inscrever no período de 29 e 30 de abril de 2019, no horário de 07h30min às 16h e no 

dia 02 de maio de 2019, no horário de 07h30min às 16h. 

2. ONDE SE LÊ: 

ANEXO I – DAS FUNÇÕES 

FUNÇÃO VAGAS PRÉ-REQUISITO ATRIBUIÇÕES CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

ORIENTADOR 
SOCIAL 

(ATUAÇAO NO 
CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – CRAS E 
PROGRAMA DO 
IDOSO E CREAS 

05 + Cadastro de 
Reserva 

Diploma de curso 
de graduação 
emitido por 
instituição de 
ensino superior 
devidamente 
credenciada pelo 
Ministério da 
Educação em 
Antropologia, 
Economia 
Doméstica, 
Psicologia, 
Pedagogia, 
Serviço Social, 
Sociologia, 
Terapia 
Ocupacional ou 
Musicoterapia; e 
registro 
profissional no 
respectivo 
Conselho 
Regional, caso 
houver. 

Prestar serviços de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
crianças de 0 a 6 
anos, 
desenvolvendo 
atividades para 
fortalecer vínculos 
e prevenir 
ocorrência de 
situações de 
exclusão social e 
de risco, em 
especial, a 
violência 
doméstica e o 
trabalho infantil, 
sendo um serviço 
complementar e 
diretamente 
articulado ao PAIF; 
Desenvolver 
atividades, 
inclusive com 
crianças com 

40h R$ 1.299,44 



deficiência, seus 
grupos familiares, 
gestantes e 
nutrizes; 
Desenvolver 
atividades de 
convivência, 
estabelecendo e 
fortalecendo 
vínculos, 
buscando a 
socialização, com 
foco na garantia 
da segurança de 
acolhida, convívio 
familiar e 
comunitário, por 
meio de 
experiências 
lúdicas, acesso a 
brinquedos 
favorecendo o 
desenvolvimento 
e sociabilidade, 
com momentos de 
brincadeiras 
fortalecendo o 
convívio com 
familiares; 
Desenvolver 
ainda, meios para 
que as famílias 
expressem 
dificuldades, 
soluções 
encontradas e 
demandas, de 
modo, a construir 
conjuntamente 
soluções 
alternativas para 
as necessidades 
enfrentados. 
Prestar serviços 
para crianças e 
adolescente de 6 a 
15 anos, 
desenvolvendo 
atividades que 
levem ao 
protagonismo e 
autonomia, a 
partir dos 
interesses, 
demandas e 
potencialidades 
dessa faixa etária, 
devendo as 
intervenções 
serem pautadas 
em experiências 
lúdicas, culturais e 
esportivas como 



formas de 
expressão, 
interação, 
aprendizagem, 
sociabilidade e 
proteção social; 
Prestar serviços 
para adolescentes 
e jovens de 15 a 
17 anos, buscando 
o fortalecimento 
da convivência 
familiar e 
comunitária, bem 
como contribuir 
para o retorno ou 
permanência na 
escola, por meio 
do 
desenvolvimento 
de atividades que 
estimulem a 
convivência social, 
a participação 
cidadã e uma 
formação geral 
para o mundo do 
trabalho. As 
atividades 
deverão abordar 
as questões 
relevantes sobre a 
juventude, 
contribuindo para 
a construção de 
novos 
conhecimentos e 
formação de 
atitudes e valores 
que reflitam no 
desenvolvimento 
integral do jovem. 
Devem ainda 
desenvolver 
habilidades gerais, 
tais como a 
capacidade 
comunicativa e a 
inclusão digital de 
modo a orientar o 
jovem para a 
escolha 
profissional, bem 
como realizar 
ações com foco na 
convivência social 
por meio da arte-
cultura e esporte-
lazer. As 
intervenções 
devem também 
valorizar a 
pluralidade e a 



singularidade da 
condição juvenil e 
suas formas 
particulares de 
sociabilidade; 
sensibilizar para os 
desafios da 
realidade social, 
cultural, ambiental 
e política de seu 
meio social; Criar 
oportunidades de 
acesso a direitos; 
Estimular práticas 
associativas e as 
diferentes formas 
de expressão dos 
interesses, 
posicionamentos e 
visões de mundo 
de jovens no 
espaço público. 
Prestar serviços 
para idosos 
desenvolvendo 
atividades que 
contribui no 
processo de 
envelhecimento 
saudável, no 
desenvolvimento 
da autonomia e de 
sociabilidades, no 
fortalecimento 
dos vínculos 
familiares e do 
convívio 
comunitário e na 
prevenção de 
situações de risco 
social, pautadas 
nas características, 
interesses e 
demandas dessa 
faixa etária, 
considerando que 
a vivência em 
grupo, as 
experimentações 
artísticas, 
culturais, 
esportivas e de 
lazer e a 
valorização das 
experiências 
vividas constituem 
formas 
privilegiadas de 
expressão, 
interação e 
proteção social, 
visando incluir 
vivências que 



valorizam suas 
experiências e que 
estimulem e 
potencialize a 
condição de 
escolher e decidir, 
contribuindo para 
o 
desenvolvimento 
da autonomia e 
protagonismo 
social dos 
usuários. 

 
LEIA SE: 

 

FUNÇÃO VAGAS PRÉ-REQUISITO ATRIBUIÇÕES CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
MENSAL 

ORIENTADOR 
SOCIAL 

(ATUAÇAO NO 
CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – CRAS E 
PROGRAMA DO 
IDOSO E CREAS 

03 + Cadastro de 
Reserva 

Diploma de curso 
de graduação 
emitido por 
instituição de 
ensino superior 
devidamente 
credenciada pelo 
Ministério da 
Educação em 
Antropologia, 
Economia 
Doméstica, 
Psicologia, 
Pedagogia, 
Serviço Social, 
Sociologia, 
Terapia 
Ocupacional ou 
Musicoterapia; e 
registro 
profissional no 
respectivo 
Conselho 
Regional, caso 
houver. 

Prestar serviços 
de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos para 
crianças de 0 a 6 
anos, 
desenvolvendo 
atividades para 
fortalecer 
vínculos e 
prevenir 
ocorrência de 
situações de 
exclusão social e 
de risco, em 
especial, a 
violência 
doméstica e o 
trabalho infantil, 
sendo um serviço 
complementar e 
diretamente 
articulado ao 
PAIF; 
Desenvolver 
atividades, 
inclusive com 
crianças com 
deficiência, seus 
grupos familiares, 
gestantes e 
nutrizes; 
Desenvolver 
atividades de 
convivência, 
estabelecendo e 
fortalecendo 
vínculos, 
buscando a 
socialização, com 
foco na garantia 
da segurança de 
acolhida, convívio 

40h R$ 1.299,44 



familiar e 
comunitário, por 
meio de 
experiências 
lúdicas, acesso a 
brinquedos 
favorecendo o 
desenvolvimento 
e sociabilidade, 
com momentos 
de brincadeiras 
fortalecendo o 
convívio com 
familiares; 
Desenvolver 
ainda, meios para 
que as famílias 
expressem 
dificuldades, 
soluções 
encontradas e 
demandas, de 
modo, a construir 
conjuntamente 
soluções 
alternativas para 
as necessidades 
enfrentados. 
Prestar serviços 
para crianças e 
adolescente de 6 
a 15 anos, 
desenvolvendo 
atividades que 
levem ao 
protagonismo e 
autonomia, a 
partir dos 
interesses, 
demandas e 
potencialidades 
dessa faixa etária, 
devendo as 
intervenções 
serem pautadas 
em experiências 
lúdicas, culturais 
e esportivas 
como formas de 
expressão, 
interação, 
aprendizagem, 
sociabilidade e 
proteção social; 
Prestar serviços 
para 
adolescentes e 
jovens de 15 a 17 
anos, buscando o 
fortalecimento da 
convivência 
familiar e 
comunitária, bem 



como contribuir 
para o retorno ou 
permanência na 
escola, por meio 
do 
desenvolvimento 
de atividades que 
estimulem a 
convivência 
social, a 
participação 
cidadã e uma 
formação geral 
para o mundo do 
trabalho. As 
atividades 
deverão abordar 
as questões 
relevantes sobre 
a juventude, 
contribuindo para 
a construção de 
novos 
conhecimentos e 
formação de 
atitudes e valores 
que reflitam no 
desenvolvimento 
integral do 
jovem. Devem 
ainda 
desenvolver 
habilidades 
gerais, tais como 
a capacidade 
comunicativa e a 
inclusão digital de 
modo a orientar 
o jovem para a 
escolha 
profissional, bem 
como realizar 
ações com foco 
na convivência 
social por meio 
da arte-cultura e 
esporte-lazer. As 
intervenções 
devem também 
valorizar a 
pluralidade e a 
singularidade da 
condição juvenil e 
suas formas 
particulares de 
sociabilidade; 
sensibilizar para 
os desafios da 
realidade social, 
cultural, 
ambiental e 
política de seu 
meio social; Criar 



oportunidades de 
acesso a direitos; 
Estimular práticas 
associativas e as 
diferentes formas 
de expressão dos 
interesses, 
posicionamentos 
e visões de 
mundo de jovens 
no espaço 
público. Prestar 
serviços para 
idosos 
desenvolvendo 
atividades que 
contribui no 
processo de 
envelhecimento 
saudável, no 
desenvolvimento 
da autonomia e 
de sociabilidades, 
no 
fortalecimento 
dos vínculos 
familiares e do 
convívio 
comunitário e na 
prevenção de 
situações de risco 
social, pautadas 
nas 
características, 
interesses e 
demandas dessa 
faixa etária, 
considerando que 
a vivência em 
grupo, as 
experimentações 
artísticas, 
culturais, 
esportivas e de 
lazer e a 
valorização das 
experiências 
vividas 
constituem 
formas 
privilegiadas de 
expressão, 
interação e 
proteção social, 
visando incluir 
vivências que 
valorizam suas 
experiências e 
que estimulem e 
potencialize a 
condição de 
escolher e 
decidir, 



contribuindo para 
o 
desenvolvimento 
da autonomia e 
protagonismo 
social dos 
usuários. 

 

3. ONDE SE LÊ: 

ANEXO II – QUADRO DE DATAS 

DATA MÊS ETAPAS 
15 ABRIL PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

18 a 25 
07h às 16h 

ABRIL REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS TÍTULOS 

29 ABRIL RESULTADO DA 1ª ETAPA 

02 e 03 
Das 7h às 16h30min 
Setor de Protocolo 

MAIO DATA PARA RECURSO 

06 MAIO RESULTADO DA 1ª ETAPA APÓS RECURSO 

07 MAIO REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

09 MAIO RESULTADO FINAL 

10 MAIO HOMOLOGAÇÃO 

 

LEIA SE: 
 

DATA MÊS ETAPAS 
23 ABRIL PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

29 e 30 
Das 07h30min às 16h 

e 02  
Das 07h30min às 16h 

ABRIL/MAIO REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS TÍTULOS 

06 MAIO RESULTADO DA 1ª ETAPA 

07 e 08  
Das 7h às 16h30min 

Setor de Protocolo 
MAIO DATA PARA RECURSO 

10 MAIO RESULTADO DA 1ª ETAPA APÓS RECURSO 

13 e 14 MAIO REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

16 MAIO RESULTADO FINAL 

21 MAIO HOMOLOGAÇÃO 

 

 

 

Afonso Cláudio/ES, 22 de abril de 2019. 
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