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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 01/2015 

 
 
 O Prefeito do Município de Tijucas do Sul-PR e a Comissão Organizadora do Concurso Público 
n° 01/2015, por meio de suas atribuições legais, tornam público a retificação do ANEXO II do Edital de 
Concurso Público n° 01/2015: 
 

 

ONDE SE LÊ: 
 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40  
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional  
CLASSE: C2  
SUBCLASSE: C2.5  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Exercer atividades sociais de apoio, cuidando de crianças e adolescentes em atendimento às 
necessidades das unidades sociais do município, atendimento aos idosos, e no apoio aos programas 
sociais, inclusive nos locais de população carente, bem como servindo lanches, merendas e refeições, 
limpando e arrumando as dependências da área de trabalho.  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA  
; Desenvolver atividades sócio-educativas com crianças e adolescentes no contra turno escolar;  
; Prover atenção socioassistencial e realizar oficinas socioeducativas sob orientação do Assistente 
Social responsável;  
; Atuar em ações que garantam a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco 
social e pessoal;  
; Promover a arte-educação;  
; Atuar em projetos, programas e ações socioeducativas destinadas à atenção socioassistencial;  
; Preparar materiais a serem usados nas atividades;  
; Acompanhar os assistidos em atividades sociais e culturais desenvolvidas e programadas pela 
unidade escolar;  
; Participar de reuniões e treinamentos sempre que convidado;  
; Realizar atividade lúdica e educativa no atendimento de crianças e adolescentes abrigadas sob a 
tutela da justiça;  
; Identificar problemas de adaptação e socialização dos atendidos;  
; Orientar e acompanhar os assistidos nas refeições e nos cuidados com a higiene pessoal;  
; Realizar abordagem junto ao segmento em situação de rua e risco social;  
; Dar atendimento aos idosos, e no apoio aos programas sociais;  
; Desenvolver atividades recreativas e educativas junto a grupos sociais de diversas faixas etárias;  
; Executar outras atividades correlatas, desde que previstas nas diretrizes do Sistema Único de 
Assistência Social.  
Executar montagem, ajustamento, instalação, manutenção e reparação na área da eletricidade. 
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LEIA-SE: 
 
CARGO: EDUCADOR SOCIAL  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40  
GRUPO OCUPACIONAL: Operacional  
CLASSE: C2  
SUBCLASSE: C2.5  
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Exercer atividades sociais de apoio, cuidando de crianças e adolescentes em atendimento às 
necessidades das unidades sociais do município, atendimento aos idosos, e no apoio aos programas 
sociais, inclusive nos locais de população carente, bem como servindo lanches, merendas e refeições, 
limpando e arrumando as dependências da área de trabalho.  
 
DESCRIÇÃO DETALHADA  
; Desenvolver atividades sócio-educativas com crianças e adolescentes no contra turno escolar;  
; Prover atenção socioassistencial e realizar oficinas socioeducativas sob orientação do Assistente 
Social responsável;  
; Atuar em ações que garantam a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco 
social e pessoal;  
; Promover a arte-educação;  
; Atuar em projetos, programas e ações socioeducativas destinadas à atenção socioassistencial;  
; Preparar materiais a serem usados nas atividades;  
; Acompanhar os assistidos em atividades sociais e culturais desenvolvidas e programadas pela 
unidade escolar;  
; Participar de reuniões e treinamentos sempre que convidado;  
; Realizar atividade lúdica e educativa no atendimento de crianças e adolescentes abrigadas sob a 
tutela da justiça;  
; Identificar problemas de adaptação e socialização dos atendidos;  
; Orientar e acompanhar os assistidos nas refeições e nos cuidados com a higiene pessoal;  
; Realizar abordagem junto ao segmento em situação de rua e risco social;  
; Dar atendimento aos idosos, e no apoio aos programas sociais;  
; Desenvolver atividades recreativas e educativas junto a grupos sociais de diversas faixas etárias;  
; Executar outras atividades correlatas, desde que previstas nas diretrizes do Sistema Único de 
Assistência Social.  
 
Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 03 de fevereiro de 2015. 

 
 
 
 

José Altair Moreira 
Prefeito  

 

 

Jorge Luiz Pereira 
Presidente da Comissão Organizadora 

 


