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O MUNICÍPIO DE CASTELO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
27.165.638/0001-39, cujo Poder Executivo está sediado à Avenida Nossa Senhora da Penha, n.º 103,
Bairro Centro, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, por seu Prefeito Municipal, JOÃO PAULO
SILVA NALI, brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF sob o n.º 102.235.697-63, com endereço
residencial na rua Dr. Gastão Correia de Lima n° 213, Bairro Centro, Município de Castelo, Estado do
Espírito Santo no uso de suas atribuições legais, torna público a retificação do Anexo II do Edital para o
Processo Seletivo Simplificado.
João Paulo Silva Nali
Prefeito Municipal de Castelo
ANEXO II - RETIFICADO
QUADRO DE CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, VENCIMENTO MENSAL,
CARGA HORÁRIA SEMANAL, PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
Cargos

Assistente
Social

Vagas

Vencimento
Mensal (R$)

Carga
Horária
Semanal

Pré-Requisitos

Atribuições

Cadastro
reserva

R$ 2.851,68

30 horas

Ensino Superior em
Serviço
Social
expedido
por
instituição
de
ensino reconhecida
pelo Ministério da
Educação,
e
Registro no Órgão
de Classe .

Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área
de atuação profissional de serviço social;
Elaborar, implementar, executar e avaliar politicas sociais junto
a órgãos da Administração pública direta ou indireta, empresas,
entidades e organizações populares;
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;
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos
no atendimento e na defesa de seus direitos;
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, empresas privadas e outras entidades,
com relação às matérias específicas de Serviço Social;
Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada as politicas sociais, no exercício e na defesa dos
direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
Planejamento, organização e administração de Serviços
Sociais e de Unidade de Serviço Social;
Realizar estudos sócio econômicos com os usuários para fins
de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades.
Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos
particulares ou para grupos de indivíduos;
Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando
mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as
particularidades de indivíduos e grupos;
Promover a prestação de serviços aos necessitados;
Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de
ações para melhoria de suas condições
Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao
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planejamento habitacional nas comunidades;
Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;
Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades
organizacionais onde se executem atividades da área de
atuação profissional do assistente social;
Psicologo

Cadastro
reserva

R$ 2.851,68

30 horas

Ensino Superior em
Psicologia
expedido
por
instituição
de
ensino reconhecida
pelo Ministério da
Educação,
e
Registro no Órgão
de Classe.

Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de
atuação profissional de psicologia;
Proceder ao estudo do comportamento humano, através da aplicação de testes psicológicos, para determinação de características
afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando assim, a
orientação, seleção e treinamento no campo profissional e diagnóstico clínico;
Proceder à formulação de hipótese e sua comprovação experimental, visando obter elementos relevantes aos estudos dos processos
de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros
aspectos do comportamento humano;
Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras espécies que atuam sobre o indivíduo, para orientar-se no diagnóstico de certos distúrbios emocionais da personalidade;
Participar na elaboração de análise ocupacional, observando as
condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação, para
identificar aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatível com as exigências da ocupação;
Assessorar e responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atuação profissional
do psicólogo;
Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais relacionados com as atividades da área profissional do psicólogo;
Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das
atribuições profissionais do psicólogo;
Executar demais atividades compreendidas na regulamentação
profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

Nutricionista

Cadastro
reserva

R$ 2.851,68

30 horas

Ensino Superior em
Nutrição expedido
por instituição de
ensino reconhecida
pelo Ministério da
Educação,
e
Registro no Órgão
de Classe.

Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área
de atuação profissional de nutrição;
Desenvolver e executar serviços de nível superior de alimentação e nutrição;
Desenvolver estudos e programas dietéticos;
Prestar assistência educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos;
Prestar assistência dietoterápica hospitalar e ambulatorial,
prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos.
Orientar e supervisionar os funcionários da cozinha e providenciar recursos adequados para assegurar a elaboração de alimentação sadia;
Elaboração de mapas dietéticos, cardápios e dietas especiais,
baseando-se em orientações médicas e programas de nutrição;
Preparar programas de nutrição e alimentação da coletividade,
dentro dos planos de saúde pública, com o objetivo de criar, readaptar ou alterar hábitos alimentares;
Controlar gêneros alimentícios, fiscalizando entrada e saída de
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dispensa, atentando pela qualidade e quantidade, para assegurar o bom nível das refeições e evitar o desperdício;
Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da área de atuação profissional do nutricionista;
Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais
relacionados com as atividades da área profissional do nutricionista;
Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito
das atribuições profissionais do nutricionista;
Executar das demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da administração pública municipal.
Economista
Domestico

Cadastro
reserva

R$ 2.851,68

30 horas

Ensino Superior em
Economia
Doméstica
por
instituição
de
ensino reconhecida
pelo Ministério da
Educação.

Planejar e executar programas e políticas de: educação
ambiental, extensão rural e urbana, reforma agrária, promoção
social,

educação

consumidor,

alimentar,

alimentação

do

educação

e

escolar,

orientação

do

alimentação

do

trabalhador, desenvolvimento integral da criança;
Prestar assistência, assessoria e consultoria na implantação e
utilização de conjuntos habitacionais;
Orientar o beneficiamento e conservação de alimentos;
Promover o planejamento e administração de serviços de
alimentação para sadios;
Promover a implantação, supervisão e orientação técnica de
centros de atendimento ao consumidor.
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