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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
3.01 – Analista do Executivo – Serviço Social 
 

✓ Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como 

menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; 

✓ Elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; 

✓ Elaborar ou participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, 

higiene e saneamento; 

✓ Organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 

✓ Orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face aos problemas de habitação, saúde, higiene, 

educação, planejamento familiar e outros; 

✓ Promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas a domicílios, e outros 

meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos específicos de pessoas; 

✓ Organizar e manter atualizadas referências sobre as características socioeconômicas dos servidores 

municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social; 

✓ Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e pedagógico na 

rede escolar municipal; 

✓ Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; 

✓ Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se encontrem em situação-problema; 

✓ Atuar junto a servidores municipais aposentados; 

✓ Realizar visitas de supervisão nas creches, elaborando propostas de trabalho, relatórios de avaliação e, 

discutindo alternativas e encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação das creches; 

✓ Programar atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e servidores 

em geral das diversas áreas da prefeitura municipal; 

✓ Executar outras atribuições a fins. 

 
3.02 – Especialista em Saúde V / Psicologia Clínica 
 

✓ Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, 

elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; 

✓ Desenvolver trabalhos psicoterápicos, afim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária; 

✓ Articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e 

apoio a grupos específicos de pessoas; 

✓ Atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-se e empregando técnicas psicológicas 

adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; 

✓ Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos 

subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 

✓ Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; 

✓ Realizar trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos 

relacionados a fase da vida em que se encontram; 

✓ Realizar trabalho de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; 

✓ Realizar anamnese com os pais responsáveis; 

✓ Atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem e novos métodos de 

ensino, afim de contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequado; 

✓ Promover a reeducação de crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar; 

✓ Prestar orientação aos professores; 

✓ Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração do 

acompanhamento e da avaliação de programa; 

✓ Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao 

trabalho; 

✓ Executar outras atribuições afins. 


