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Anexo II – Atribuições 

 
Sociólogo: estabelecer diagnóstico ou prognóstico sobre fenômeno da realidade social, manifestação 
cultural do povo ou dinâmica política da sociedade; interpretar, julgar e solucionar problemas 
relacionados às relações sociais, identitárias ou de poder; dar consultoria ou assessoria, promover 
investigação ou crítica, emitir laudo ou parecer, elaborar plano ou programa, coordenar projeto ou 
ação, assinar relatório ou memorial, que requeiram amplo entendimento de métodos e técnicas de 
Sociologia; participar de estudo ou relatório de impacto socioambiental, sociocultural ou 
socioeconômico, para fins de licenciamento obrigatório ou obtenção de incentivos fiscais; proceder 
análise causal dos resultados em pesquisa de opinião pública envolvendo métodos e técnicas da 
Sociologia para efeitos de registro legal e divulgação pública; atuar na análise, planejamento e 
desenvolvimento que requeiram o domínio de conceitos, paradigmas e correntes do pensamento social, 
referentes à sociologia, executar outras atividades correlatas. 
 
Pedagogo: implantar, acompanhar e cuidar da execução plena de todas as atividades previstas nos 
projetos a serem desenvolvidos pelo Município; registrar todas as atividades desenvolvidas no projeto 
através de relatórios elaborados mensalmente; realizar controle de estoque, uso adequado dos 
materiais de consumo e permanentes, solicitando reposição dos mesmos junto aos Departamentos 
Municipais responsáveis pela gestão dos projetos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias; zelar pela 
manutenção do espaço físico, pela limpeza, higiene e salubridade do local de execução dos projetos; 
controlar frequência dos adolescentes nos projetos, organizar eventos comemorativos e de 
apresentação das atividades artísticas e culturais realizadas pelos participantes dos projetos; participar 
de reuniões no Departamento Municipal de Assistência Social e Educação quando solicitado; realizar 
reuniões com profissionais dos projetos desenvolvidos de forma sistemática para planejamento de 
atividades, discussão sobe o desenvolvimento dos projetos, resolução de problemas rotineiros e ajustes 
na condução do trabalho; comunicar ao Departamento de Assistência Social as ocorrências cotidianas; 
cuidar das relações entre os profissionais e os participantes dos projetos; elaborar relatórios quando 
solicitado; exercer atividades correlatas. 
 

Assistente Social: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de 
educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de 
atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas 
administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Dentre outras atividades correlatas a função.  


