PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO
PORTARIA CONJUNTA N° 02, DE 21 DE JUNHO DE 2018
CUIDADOR SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Executar atividades técnico-operacionais específicas relativas à assistência e proteção social nas
unidades da assistência social relacionadas à acolhida e assistência às crianças, adolescentes,
famílias, idosos e pessoas com deficiência.
DESCRIÇÃO DETALHADA: orientar e assistir as crianças, adolescentes, famílias, idosos e pessoas com
deficiência, sobre a importância das normas de convivência comunitária; exercer papel de mediador
de conflitos; participar da vida escolar e profissional dos usuários; zelar pela integridade física,
emocional e mental das crianças, adolescentes, famílias, idosos e pessoas com deficiência acolhidas;
auxiliar na construção da autonomia e da autogestão dos usuários; executar atividades executivooperacionais relacionados à gestão da Política Nacional de Assistência Social, no âmbito do SUAS;
acompanhar os usuários em consultas médicas, atendimentos psicológicos e odontológicos, cirurgias,
internações e/ou situações de emergência; participar do desenvolvimento do convívio e
fortalecimento dos vínculos familiares e social; participar da realização de estudo social, do estudo
diagnóstico, pré-acolhimento, do plano de atendimento individual e familiar, plano pós acolhimento
e acompanhamento da família de origem dos usuários sob atendimento; contribuir para mobilização
e identificação da família extensa ou ampliada dos usuários; informar e promover o acesso aos
direitos dos usuários; orientar e acompanhar os usuários para acesso a documentação civil;
contribuir para o protagonismo social, a aquisição gradativa de autonomia e o exercício da cidadania
por parte dos usuários; contribuir para a construção e aplicação das normas de convivência
comunitária; contribuir para a construção e realização de atividades de convívio e organização da
vida cotidiana; contribuir para a inserção em programas/projetos de capacitação profissional e
geração de renda; contribuir para construção de espaço que respeite a diversidade de orientação
sexual, identidade de gênero, identidade religiosa; atuar no combate a qualquer forma de
discriminação ou intolerância para com as diferenças individuais; participar e contribuir para o
processo de reintegração familiar dos usuários e colocação em família substituta, ou similares;
contribuir para realização de trabalho interdisciplinar; contribuir para o referenciamento e contrareferenciamento; registrar diariamente as ocorrências em relação a rotina dos usuários nas
Unidades; contribuir para articulação intersetorial no âmbito do SUAS, SUS, Sistema Educacional e
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, além de articulação com as demais políticas
públicas; orientar sobre os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção dos usuários; zelar
pelo ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento, grau de
dependência, habilidades e interesses dos usuários, conforme seu ciclo de vida); auxiliar os usuários
a lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da identidade dos
usuários; auxiliar nos registros individuais sobre o desenvolvimento de cada usuário, especialmente
quando se tratar de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento; zelar pela guarda,
conservação e manutenção de materiais e equipamentos; emitir relatórios, prestar informações
técnicas; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de
atuação ou neles atuar; executar outras atividades de mesma natureza técnico operacional.
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público. REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão
próprio do sistema de ensino

