
Atribuições do cargo de Operador Social (Edital de 
04/10/1995 – 2º concurso)  comparado ao  texto 
recebido pelos operadores do 3º Concurso. 

As modificações nas atribuições, por ocasião do 3º e 
último concurso estão assinaladas em vermelho.

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência à 
população de rua, crianças, adolescentes e idosos, 
estabelecendo vínculos de confiança, propiciando 
atividades diversas e de iniciação ao trabalho, para 
contribuir na construção da cidadania da população 
desagregada socialmente.

Atribuições do cargo de Operador Social

1 – Estabelecer relações com meninos e meninas de rua 
sejam eles abandonados por suas famílias, moradores de 
ruas, autores de atos infracionais, usuários de drogas ou 
vítimas de prostituição.

2 – Desenvolver vínculos de confiança co meninos em 
situação de risco pessoal e social nas ruas da cidade e 
acompanhá-los em atividades esportivas e culturais.

3 – Acompanhar a atividade cotidiana no abrigo para 
crianças e adolescentes, outorgando a estas atividades 
caráter pedagógico.

Isto foi acrescentado no 3º Concurso: 4 - Coordenar o 
trabalho de forma a integrar os projetos dos 



estagiários/instrutores à dinâmica do equipamento;

4 5 – Zelar pela saúde e educação formal das crianças e 
adolescentes abrigados, acompanhando os mesmos às 
consultas médicas, odontológicas e no processo de 
escolarização. 

Esta parte foi retirada, fazia parte do item 4 (2º 
concurso): A essas atividades acrescenta-se o 
restabelecimento de vínculos familiares (em famílias 
biológicas ou substitutas.

Também foi retirado o item 5 – Contribuir com a 
socialização das crianças e adolescentes abrigados e 
que participam em atividades esportivas e culturais 
nos Centros de Convivência. Esta socialização refere-
se à relação entre as crianças e relação dessas crianças 
com a comunidade.

5 – Contribuir com a socialização das crianças e 
adolescentes abrigados e que participam em atividades 
esportivas e culturais nos Centros de Convivência. Esta 
socialização refere-se à relação entre as crianças e relação 
dessas crianças com a comunidade. Ficou assim no 3º 
concurso: 6 - Contribuir com a socialização das 
crianças e adolescentes abrigados levando-os a 
participar de atividades esportivas e culturais;

6 – Propiciar atividades culturais, esportivas e de iniciação 
ao trabalho com crianças em situação de risco pessoal e 
social ou não. Ficou assim no 3º concurso: 7 - 



Propiciar atividades culturais, esportivas e de 
iniciação ao trabalho com crianças e adultos em 
situação de risco pessoal e social ou não;

Este item saiu daqui :7 – Todas as atividades antes 
detalhadas devem estar de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

8 – Conviver e dialogar com população de rua adulta, 
favorecendo a grupalização, atividades de geração de 
renda e encaminhando para recursos da comunidade.

9 – Apoiar e estimular atividades comunitárias e a 
socialização com a 3ª idade. (2º concurso)

9 – Apoiar e estimular atividades comunitárias. (3º 
concurso)
 
10 – Contribuir para a construção da cidadania da 
população desagregada socialmente ou não. Para estes 
fins, o Operador Social deve ter conhecimento da 
legislação em vigor. (2º concurso, não tem nas 
atribuições do 3º)

11 – Levantar o histórico de vida da criança ou 
adolescente, encaminhando-o à família biológica, 
quando houver possibilidade. (2º concurso, não tem 
nas atribuições do 3º)

12 – Trabalhar em conjunto com as equipes técnicas 



dos Departamentos e Secretarias compostas por 
Assistentes Sociais, Psicólogos, etc... (2º concurso, não 
tem nas atribuições do 3º)

10 - Participar e interagir na elaboração de projetos 
sociais em conjunto com outros profissionais ou 
entidades voltados à ação comunitária; (3º concurso, 
não tem nas atribuições do 2 º)

11 - Manter-se atualizado em relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente e legislação  em vigor; (3º 
concurso, não tem nas atribuições do 2º)

- Executar outras atividades similares ou necessárias à 
realização de suas funções específicas. ( 3º concurso, 
não tem nas atribuições do 2º)

 


