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-

Sanciono a presente Lei Corppíementar sem 
veto.
Gabinete Civil, Jamatmríí n/RN, 16 de 
Dezembro de 2015; I v  1

ffrefeito \
mMícOsGíe provirCria novos cargos púMrcttsoe provimento efetivo no 

âmbito do Município de Parnamirim, e dá outras 
providências. ^  .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.’' 1" - Ficam criados os cargos e respeçtivas vagas de provimento efetivo de Nível Médio: Agente 
Administrativo; Orientador Social e Facilitador de Oficinas, constantes no Anexo I da presente Lei, que se 
incorporam a estrutura de pessoal do Município de Parnamirim.

Art. 2o - Ficam criados os cargos públicos de provimento efetivo de nível superior de Assistente Social; 
Psicólogo; Pedagogo; Antropólogo, Terapeuta Ocupacional e Nutricionista, constantes no Anexo 1 da presente 
Lei, que se incorporam a estrutura de pessoal do Município de Parnamirim.

Art. 3o- O provimento dos cargos efetivos, através de concurso público, relativos às vagas criadas por 
esta Lei, fica condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária e financeira para 
atender as projeções de despesa de pessoa! e aos acréscimos dela decorrentes, conforme o disposto no § 1°, do 
art. 169, da Constituição Federal.

O

Art. 4° - O Vencimento dos cargos públicos criados por esta Lei são os mesmos definidos para aqueles 
de idêntica denominação, ou para o mesmo grau de escolaridade, daqueles já existentes no Quadro de Pessoal do 
Município de Parnamirim.

Art. 5o - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do Orçamento Geral
do Município.

Art. 6o - Esta Lei Complementar entra em vigor na dat rsua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pamamirím/RN, 16 de De mbro de 2015

Maurício Marques dos Santos
“refeito

Av. Tenente Medeiros, na 105 Centro, Pamamírim/RN --CBP 59.140-020 Fone: (84) 3644-8100 Fax: (84) 3644-8122
Site: www.pamamirim.m.gov.br - E-maii: contato @ parnamirim. rn.gov,br

http://www.pamamirim.m.gov.br
mailto:contato@pamamirim.m.gov.br


Pamãmirim
C r e s c e n d o  c o m  a g e n t e .

Prefeitura Municipal de Parnamirim 
GABINETE CIVIL

ANEXO I 

NÍVEL MÉDIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARGO NÍVEL VAGAS CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTO

AGENTE
ADMINISTRATVO

MÉDIO 30 40 RS 788,00

ORIENTADOR
SOCIAL

MÉDIO 16 40 R$ 788,00

FAC1LITADOR DE 
OFICINAS

MÉDIO 35 40 R$ 788,00

NÍVEL SUPERIOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL

CARGO NÍVEL VAGAS Carga Horária VENCIMENTO
PSICOLOGO SUPERIOR 18 40 HORAS RS 1.268,87

ASSISTENTE SOCIAL SUPERIOR 20 30 HORAS RS 1.268,87
PEDAGOGO SUPERIOR 12 40 HORAS R$ 1.268,87
SOCIOLÓGO SUPERIOR 1 40 HORAS RS 1.268,87

ANTROPOLOGO SUPERIOR í 40 HORAS RS 1.268,87
TERAPEUTA

OCUPACIONAL
SUPERIOR 1

30 HORAS
RS 1.268,87

NUTRICIONISTA SUPERIOR 1 40 HORAS RS 1.268,87

Av. Tenente Medeiros, nfi 105 Centro, Pamamirim/RN - CEP 59,140-020 Fone: (84) 3644-8100 Fax: (84) 3644-8122
Site: www.pamamirim.rn.gov.br - E-mail: contato@pamamirirn,rn.gòv,br y /

http://www.pamamtnm.m.gov.br
mailto:contato@pamamirim.m.gov.br


Pamamirím
C r e s c e n d o  c o m  a  g e n t e .

Prefeitura Municipal de Parnamirim
GABINETE CIVIL

ANEXO II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕS DOS CARGOS E PRÉ-REQUISITOS PARA
INVESTIDURA

AGENTE ADMINISTRATIVO: Realizar recepção inicial e fornecimento de informações aos usuários; apoiar 
aos demais profissionais no que se refere às funções administrativas; recepcionar e agendar atendimentos e 
entrevistas para as ações próprias dos serviços socioassistenciais e para a inserção dos usuários no CadÚnico; 
executar serviços administrativos no Setor de Cadastro Único; organizar, catalogar, processar e conservar 
documentos; controlar estoque e património; realizar atendimento virtual e presencial a pessoas com deficiência 
auditiva por meio de serviços de tradução e interpretação; executar serviços administrativos no setor de Gestão 
de Pessoas, efetuando levantamentos, pesquisas, cálculos, elaborando planilhas, quadros e relatórios, redigindo 
ofícios e outros documentos, para atender às necessidades da área de sua atuação; controlar estoque e 
património; prestar apoio em dinâmica de grupos; dar apoio na comunicação interna e em eventos; atualizar 
dados dos funcionários; auxiliar na supervisão da rotina do setor de gestão de pessoas; acompanhar afastamentos 
e atestados médicos; realizar relatórios sobre o atendimento; convocar o trabalhador para reativar/atualizar seu 
cadastro no serviço; auxiliar na captação de vagas junto a empresas; atender o trabalhador que busca vaga de 
emprego via central telefónica; convocar o trabalhador via e-mail, telefone e demais mídias, quando houver vaga 
disponibilizada; participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, 
fluxos de trabalho e resultado; participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe; realizar 
outras atribuições afins
Requisitos Básicos; Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição de ensino oficiai
reconhecida pelo MEC.

2. ORIENTADOR SOCIAL: Realizar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas, sob orientação do 
técnico de referência; organizar e coordenar os eventos e atividades sistemáticas esportivas, de lazer artísticas e 
culturais e outras dimensões da cultura local; participar de atividades de capacitação, planejamento, 
sistematização e avaliação do serviço da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço 
socioeducativo; desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização; assegurar a participação 
social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; atuar na recepção dos usuários possibilitando 
ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a 
privacidade das informações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 
vivência nas unidades e/ou na comunidade; apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos 
territórios de vivência; apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de
trabalho; apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe COm insumos para 
a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual 
e, ou, familiar; apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; desenvolver 
atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, 
possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; realizar outras atribuições afins. 
Requisitos Básicos: Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição de ensino oficial 
reconhecida pelo MEC.

3. FACILITADOR DE OFICINAS: Realizar Desenvolvimento, organização e coordenação de oficinas e 
atividades sistemáticas esportivas, artísticas e de lazer, abarcando manifestações corporais e outras dimensões da 
cultura local; - Organização e coordenação de eventos esportivos, de lazer, artísticos e culturais; - Participação
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de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço; - Participação em 
atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço, juntamente com a equipe de trabalho. 
Requisitos Básicos: Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição de ensino oficial 
reconhecida pelo MEC.

4. PSICÓLOGO: Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações 
e orientações por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; realizar atendimentos particularizados 
às famílias referenciadas ao CRAS e/ou acompanhadas pelos CREAS; realizar encaminhamentos monitorados 
para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de 
coordenação; planejar, coordenar, executar e avaliar, individual mente ou em equipe multiprofissional, programas 
de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; participar de programas e/ou atividades 
na área de segurança do trabalho; participar e assessorar estudos, programas e planos relativos à organização da 
gestão do trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao 
trabalho; assessorar na formação e na implantação da política de recursos humanos; participar do processo de 
desligamento de servidores em casos de exoneração e de preparo para aposentadoria; participar das atividades de 
planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades de capacitação e 
formação continuada; participar das reuniões de equipe, estudos de casos; exercer atividade de coordenação; 
realizar outras atribuições afins.
Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por 
instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC e registro no respectivo Conselho

5. ASSISTENTE SOCIAL: Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 
informações e orientações por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; participar da elaboração, 
junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar; desenvolver estudos 
acerca das condições de vida da população e orientar as pessoas ou famílias sobre como ter informações, acessar 
direitos e serviço; participar das atividades de capacitação e formação continuada, reuniões de .equipe, estudos de 
casos e demais atividades correlatas; realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, 
demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; realizar atendimentos individuais e visitas 
domiciliares e institucionais; mediar trabalhos com grupos; acompanhar as famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família (PBF) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC); elaborar laudos, relatórios, pareceres e 
estudos sociais; realizar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das 
demais políticas públicas no território de atuação; participar das atividades de planejamento, monitoramento e 
avaliação dos processos de trabalho; trabalhar em equipe interdisciplinar; elaborar instrumento de trabalho em 
consonância com as orientações da Política Nacional de Assistência Social; exercer atividade de coordenação; 
realizar outras atribuições afins.
Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido 
por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC e registro no respectivo Conselho de Classe.

6. PEDAGOGO: Supervisionar os orientadores sociais do Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 
-  SCFV; supervisionar a instauração de cursos profissionalizantes; elaborar projetos pedagógicos dos serviços 
socioassistenciais e de ações de qualificação profissional; realizar visitas domiciliares e institucionais; articular, 
discutir, planejar e desenvolver atividades com outros profissionais da rede; orientar e elaborar planejamentos, 
capacitações, palestras e encontros para fortalecer ações socioeducativas; orientar e realizar ações e processos 
socioeducativos junto aos usuários dos serviços executados pela Secretaria de Assistência Social; realizar outras 
atribuições afins.
Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nívejl superior em Pedagogia, fornecido por 
instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC
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7. SOCIÓLOGO: Elaborar, executar e avaliar estudos, trabalhos, pesquisas, planos, programas e projetos 
atinentes à realidade social; elaborar estudo e diagnóstico ou prognóstico sobre fenômeno da realidade social, 
manifestação cultural ou dinâmica política da comunidade, que exerçam impacto no processo de gestão da 
Secretaria; realizar palestras/minicursos/oficinas sobre novas formas de acesso ao mundo do trabalho tais como: 
economia solidária, empreendedorismo e cooperativismo/associativismo; realizar outras atribuições afins. 
Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior com bacharelado em 
Sociologia, fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC

8. ANTROPÓLOGO: realizar estudos e pesquisas sociais, económicas e políticas; participam da gestão 
territorial e sócio-ambiental; estudam o património arqueológico; gerem património histórico e cultural, 
Realizam pesquisa de mercado. Participa da elaboração, implementação e avaliação de políticas e programas 
públicos; organizam informações sociais, culturais e políticas. Elabora documentos técnico-científicos. 

Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Antropologia, fornecido 
por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC

9. TERAPEUTA OCUPACIONAL: Realizar a diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico ocupacional 
de pessoas, famílias, grupos e comunidades; planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar estratégias 
nas quais as atividades humanas são definidas como tecnologia complexa de mediação sócio-ocupacional; 
desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, informação, de tecnologia assistiva e de 
acessibilidade; realizar acompanhamento do indivíduo e sua família para conhecimento de sua história 
ocupacional e participativa na comunidade; planejar e executar atividades orientadas para a participação e 
facilítação no desempenho ocupacional e expressivo de pessoas com deficiência, com processos de ruptura de 
vínculos, de risco e vulnerabilidade social nos diversos ciclos de vida; trabalhar com a população em situação de 
rua tendo como tecnologia de mediação sócioocupacional as atividades culturais, expressivas, corporais, lúdicas 
e de convivência; trabalhar com pessoas, famílias ou grupos em situação de migração, deslocamento ou 
abrigamento; desenvolver, por meio de atividades como tecnologia de mediação sócio-ocupacional e como 
instrumento para a realização de acompanhamento de medidas de protetivas e socioeducativas, projetos 
individuais e coletivos para o cumprimento de medidas sociais e decisões judiciais; realizar outras atribuições 
afins.
Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Terapia Ocupacional, 
fornecido por instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC e registro no respectivo Conselho de Classe.

10. NUTRICIONISTA: Coordenar e desenvolver trabalhos técnicos e estudos na área de segurança alimentar; 
realizar planejamento, organização, supervisão e avaliação das atividades relacionadas à segurança nutricional; 
estabelecer per capitas e planejar cardápios de acordo com a faixa etária e características dos usuários atendidos 
pela Secretaria; orientar e supervisionar o preparo, a confecção, estocagem e distribuição dos alimentos; elaborar 
e promover junto à equipe multidisciplinar palestras, cursos e capacitações; efetuar controle periódico dos 
trabalhos executados; realizar outras atribuições afins.
Requisitos Básicos: Diploma de conclusão de curso de graduação de nivel superior em Nutrição, fomébido por 
instituição de ensino oficial reconhecida pelo MEC e registro no respectivo Conselho de Classe.
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