Processo seletivo: 008/2019
Cargo: Assistente Social
Prazo de Inscrição: 25/11/2019 a 06/12/2019
Regime de contratação: CLT
Local de trabalho: Ambulatório Médico de Especialidades - AME
Jornada de trabalho: 36 semanais – Segunda a sexta-feira
Horário de trabalho: entre 07h às 19h.
Atribuições:

• Compor a equipe e ter habilidade de trabalhar em equipe multiprofissional, colaborando na
construção do projeto terapêutico da unidade;

• Realizar a elaboração da lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e avaliar a prática
cotidiana, de acordo com as necessidades da população da região;

• Prestar atendimento aos usuários, levando em conta os diversos aspectos da constituição do sujeito,
com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da clínica ampliada;

• Realizar orientação, encaminhamento e acompanhamento dos usuários quanto aos benefícios sociais,
documentação, recursos da comunidade e outros;

• Participar de reuniões de equipe na unidade;
• Trabalhar com oficinas terapêuticas e atividades de inserção comunitária;
• Ter a responsabilidade em favorecer inclusão da população atendida nos diversos dispositivos sociais;
• Disponibilizar-se para trabalhar com famílias;
• Realizar visitas domiciliares, quando necessário;
• Participar de atividades junto a SMS-SP e entidade, quando solicitado;
• Representar a unidade em reuniões, aulas e outras atividades, quando solicitado pelo superior ou
outro, no horário de trabalho;

• Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público e sociedade
civil, bem como com outros equipamentos da saúde, etc.;

•

Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as políticas públicas
de saúde da Secretaria Municipal da Saúde e a Política Nacional de Saúde Ministério da Saúde;

•

Competências comportamentais
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•

Atenção Concentrada, Comprometimento, Equilíbrio Emocional, Organização, Relacionamento
Interpessoal.

Competências técnica
•

Pacote Office (Windows, Excel, Word e outros programas);

Graduação
Ensino Superior Completo em Serviço Social.
Desejável Especialização em Saúde Mental, Saúde Pública ou áreas afins.

Experiência comprovada na função
Mínimo de 3 anos
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