PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

“Paço Municipal Dr. Ulysses Turelli”
Rua João Lopes Filho, 120 – Centro
CEP. 18240-000 – Angatuba/ SP - Tel. (15) 3255-9500

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
A) CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL
Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e
necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social; organizar a
participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas,
recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; programar
a ação básica de uma comunidade no campo social, através da análise dos recursos e das carências sócioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; planejar,
executar e analisar pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para
identificar necessidades e subsidiar ações educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra;
efetuar triagem nas solicitações de gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento;
acompanhar casos especiais como, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo
encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.02 – PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES:
a) Quando na área da psicologia clínica:
Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a psicodinâmica
individual, familiar e sócio-cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de formular
diagnóstico ou parecer psicológico para:
1 – orientar o profissional no processo psicoterápico;
2 – indicar outras avaliações e/ou terapêuticas necessárias;
3 – fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na contribuição que
prestam ao referido indivíduo; Desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual ou em grupo, com
pacientes e/ou familiares, visando auxiliar na resolução de dificuldades e situações conflitantes; desenvolver
trabalhos psicoterápicos individuais e em grupo, a fim de favorecer a saúde mental do indivíduo; 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-os 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 enfermidade;
b) Quando na área da psicologia educacional:
Atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem e novos métodos de ensino, a
fim de contribuir para o estabelecimento de currículo escolar e técnicas de ensino adequado; promover a
reeducação de crianças nos casos de desajustamento escolar ou familiar;
c) quando na área da psicologia do trabalho:
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 atividades afins.
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