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Equipe de Referência do CRAS

A equipe de referência do CRAS é constituída 
por profissionais responsáveis pela gestão 
territorial da proteção básica, organização dos 
serviços ofertados no CRAS e pela oferta do PAIF. 
Sua composição é regulamentada pela Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do 
SUAS - NOB-RH/SUAS e depende do número de 
famílias referenciadas ao CRAS.
 
As equipes de referência do CRAS devem contar 
sempre com um coordenador com nível 
superior,concursado, com experiência em trabalhos 
comunitários e gestão de programas, projetos, 
serviços e/ou benefícios socioassistenciais.

Famílias referenciadas até 2.500:
Capacidade de atendimento anual = 500 famílias 

Equipe de referência: dois técnicos com nível 
médio  e dois técnicos com nível superior, sendo 
um assistente social e outro preferencialmente 
psicólogo.



Famílias referenciadas até 3.500:
Capacidade de atendimento anual = 750 famílias 

Equipe de referência: três técnicos com nível 
médio e três técnicos com nível superior, sendo 
dois assistentes sociais e preferencialmente um 
psicólogo.

Famílias referenciadas até 5000:
Capacidade de atendimento anual = 1000 famílias 

Equipe de referência: quatro técnicos com nível 
médio e quatro técnicos com nível superior, sendo 
dois assistentes sociais, um psicólogo e um 
profissional que compõe o SUAS*.

* É a partir da realização do diagnóstico territorial 
que o gestor municipal de assistência social (ou do 
DF), juntamente com o Coordenador do CRAS, 
define o profissional que deverá compor a equipe 
de referência. Poderão compor a equipe: 
pedagogo, sociólogo, antropólogo ou outro 
profissional com formação compatível com a 
intervenção social realizado pelo PAIF.

A NOB-RH/SUAS determina que toda a equipe 
de referência do CRAS seja composta por 
servidores públicos efetivos. A baixa 
rotatividade é fundamental para que se garanta 
a continuidade, eficácia e efetividade dos 
serviços e ações ofertados no CRAS, bem como 



para potencializar o processo de formação 
permanente dos profissionais.
 
 
6.1 Perfil  e Atribuições
da Equipe de Referência do CRAS

A equipe de referência do CRAS é interdisciplinar e 
os perfis devem convergir de forma a favorecer o 
desenvolvimento das funções do CRAS. O trabalho 
social com famílias depende de um investimento e 
uma predisposição de profissionais de diferentes 
áreas a trabalharem coletivamente, com objetivo 
comum de apoiar e contribuir para a superação das 
situações de vulnerabilidade e fortalecer as 
potencialidades das famílias usuárias dos serviços 
ofertados no CRAS.  
 Médio
Perfil:
São dois os perfis possíveis para o técnico de nível 
médio da equipe de referência do CRAS. 
Recomenda-se a presença dos dois perfis na 
equipe, a fim de suprir as demandas que as 
funções do CRAS requerem.

Perfil 1 “Agente Administrativo”:
Escolaridade de nível médio completo, com 
conhecimento para o desenvolvimento das rotinas 
administrativas do CRAS.

Perfil 2 “Agente Social e/ou Orientador Social”:
Escolaridade de nível médio completo, com 



experiência de atuação em programas, projetos, 
serviços e/ou benefícios socioassistenciais; 
conhecimento da PNAS; noções sobre direitos 
humanos e sociais; sensibil idade para as 
questões sociais; conhecimento da realidade 
do território e boa capacidade relacional e de 
comunicação com as famílias.

Perfil 2 “Agente Social”:
• Recepção e oferta de informações às famílias 
usuárias do CRAS;
• Mediação dos processos grupais, próprios 
dos serviços de convivência e fortalecimentos 
de vínculos, ofertados no CRAS (função de 
orientador social do Projovem Adolescente, por 
exemplo);
• Participação de reuniões sistemáticas de 
planejamento de atividades e de avaliação do 
processo de trabalho com a equipe de 
referência do CRAS;
• Participação das atividades de capacitação 
(ou formação continuada) da equipe de 
referência do CRAS.

Atribuições:
Perfil 1 “Agente Administrativo”:
• Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior 
da equipe de referência do CRAS, em especial no 
que se refere às funções administrativas;
• Participação de reuniões sistemáticas de 



planejamento de atividades e de avaliação do 
processo de trabalho com a equipe de referência 
do CRAS;
• Participação das atividades de capacitação (ou 
formação continuada) da equipe de referência do 
CRAS.


