
LEI Nº 2.437, DE 18 DE JUNHO DE 2018. 
 
 
 

Acrescenta cargo no quadro de 
pessoal efetivo. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1o Fica criado no Quadro de Pessoal Efetivo, acrescentando ao art. 12 da 
Lei Municipal nº 1.176, de 31 de dezembro de 2004, o seguinte cargo: 
 

NÍVEL QUANTIDADE DENOMINAÇÃO CÓDIGO 
Principal 

(1) 01 Assistente Social 1.1.15 

 
 Art. 2o As atribuições, condições de trabalho, requisitos para o provimento e 
forma de recrutamento do cargo criado por esta Lei, está definido no Anexo Único, que é 
parte integrante desta lei. 
 
 Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 18 de junho de 2018. 
 
 
 
 

LUIZ ANTONIO BURIN 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
ROGÉRIO LUIZ DELAMEA DALMOLIN 

Secretário Municipal da Administração 
 



ANEXO ÚNICO 
 
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
Nível: Principal 
Padrão: 15 
Coeficiente: 5 
Código: 1.1.15 
 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: realizar atividades de natureza especializada, relativos à 
habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de 
assistência social com ações operativas de planejar, organizar, coordenar, executar, 
controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e 
palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exercício 
das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal. 
 
EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: executar atividades inerentes à prestação de serviços 
na área de atuação profissional de serviço social; elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou indireta, entidades e 
organizações sociais; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 
encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; 
planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar 
pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 
indireta, com relação às matérias específicas de serviço social; efetuar o planejamento, a 
organização e administração de serviços sociais nas unidade de prestação desses serviços 
em nível municipal; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 
concessão de benefícios e execução de programas e serviços sociais; prevenir as 
dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de 
indivíduos; pesquisar a origem e natureza dos problemas, mediante entrevistas ou outros 
métodos, avaliar o ambiente e as particularidades de indivíduos e grupos; observar a 
evolução dos assistidos após a implementação de ações para melhoria de suas condições; 
solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas 
comunidades; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em 
que se executem atividades da área de atuação profissional do assistente social; elaborar 
laudos técnicos, estudos sociais e realizar perícias técnico-legais relacionadas com as 
atividades da área profissional do serviço social; executar atividades de natureza 
burocrática, de atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais 
sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo da sua área de habilitação profissional; 
treinar, avaliar e supervisionar diretamente os estagiários de serviço social; operar  
equipamentos que sejam necessários ao desempenho de suas atividades profissionais; 
executar as atividades que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos do cargo tais 
como: digitação, arquivamento, encaminhamentos, atendimentos pessoais, por telefone ou 
por e-mail, registros, informações escritas ou verbais, entre outras; realizar atividades de 
serviço social no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e no Centro de 



 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, no âmbito dos programas Bolsa 
Família, Atenção Integral a Família – PAIF, Projovem, Erradicação do Trabalho Infantil – 
PETI, e outros programas de Assistência Social, instituídos pelo Município ou 
implementados por  intermédio de convênios com à União, Estado e outros Municípios; 
executar as demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, 
aplicável aos objetivos da administração pública municipal. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Carga horária: 40 horas semanais.  
b) Outras: Serviço externo; contato com o público. 
 
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 
a) Idade mínima: 18 anos. 
b) Instrução: Curso Superior Completo em Serviço Social. 
c) Habilitação profissional e registro no Conselho Regional de Serviço Social. 
d) Outras: o exercício do cargo poderá exigir atividades aos sábados, domingos e feriados, 
inclusive à noite, bem como o cumprimento da carga horária em sistema de escalas, 
previamente elaboradas pela Administração. 
 
RECRUTAMENTO:  Concurso Público Municipal. 

 


