EDITAL Nº 002 – RETIFICAÇÃO DOS ANEXOS I (QUADRO DE VAGAS) E III
(ATRIBUIÇÕES)
PSS Nº 008/2017 DE 18 DE JULHO DE 2017

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Nº 008/2017 da
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ no
uso de suas atribuições torna pública a RETIFICAÇÃO dos ANEXOS I e III do Edital
de Abertura de 18 de julho de 2017, que passam a ter a seguinte redação:
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
Onde se lê:
FUNÇÃO TEMPORÁRIA
Agente de Artes Práticas - Cozinheiro
Assistente Social
Auxiliar de Enfermagem
Monitor
Pedagogo
Psicólogo
TOTAL

ITEM

01
02
03
04
05
06

NÍVEL
Fundamental
Superior
Médio
Médio
Superior
Superior

QAC₁ QDPD₂
05
07
1
02
58
3
07
1
03
82
5

QT₃
05
08
02
61
08
03
87

NÍVEL
Médio
Fundamental

QAC₁ QDPD₂
03
05
-

QT₃
03
05

Leia-se:
FUNÇÃO TEMPORÁRIA
Agente Administrativo
Agente de Artes Práticas - Cozinheiro
Agente de Artes Práticas –
Manutenção Predial
Assistente Social
Auxiliar de Enfermagem
Monitor
Pedagogo
Psicólogo
TOTAL

ITEM

01
02
03
04
05
06
07
08

Fundamental

02

-

02

Superior
Médio
Médio
Superior
Superior

07
02
58
07
03
87

1
3
1
5

08
02
61
08
03
92

ANEXO III – REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTO E JORNADA DE
TRABALHO POR FUNÇÃO
Onde se lê:
FUNÇÃO

Agente de
Artes Práticas
- Cozinheiro

Assistente
Social

REQUISITOS
- Comprovante
de conclusão
de ensino
fundamental,
com histórico
escolar;
- Carteira de
Manipulação
de Alimentos;
- Carteira de
Saúde
- Diploma do
curso de
Graduação em
Serviço Social
expedido por
instituição de

ATRIBUIÇÕES

VENCIMENTO BASE

JORNADA DE
TRABALHO

Zelar pelos equipamentos e utensílios da cozinha;
confeccionar todas as refeições estabelecidas no cardápio;
solicitar ao setor de almoxarifado todo o material necessário
para a elaboração das refeições; dividir, de forma ordenada e
nos horários estabelecidos, as refeições, com a ajuda de
auxiliares; solicitar, receber e controlar todo e qualquer
material recebido para a execução dos seus serviços; manter,
executar serviço de copa e cozinha; executar outras tarefas
pertinentes à função; executar tarefas afins, quando
solicitadas pela chefia.

R$
937,00

30 horas
semanais

Apoiar as coordenadorias no desempenho de suas funções de
implementação das medidas socioeducativas e de proteção
especial; proceder a estudos, planejar, avaliar e supervisionar
as ações desenvolvidas no âmbito das unidades de
atendimento socioeducativo; exercer as funções de supervisão
nas áreas geográficas das unidades de atendimento

R$
1.515,30

30 horas
semanais

ensino
reconhecida
pelo Ministério
da Educação;
- Habilitação
Profissional:
registro no
órgão de
classe.

Auxiliar de
Enfermagem

- Comprovante
de conclusão
de ensino
médio, com
histórico
escolar;
- Carteira do
Conselho
Regional de
Enfermagem

Monitor

- Comprovante
de conclusão
de ensino
médio, com
histórico
escolar;

Pedagogo

- Diploma do
curso de
Graduação em
Pedagogia
expedido por
instituição de

socioeducativo; providenciar o atendimento das necessidades
básicas dos usuários da Fasepa, na faixa etária de 12 a 18
anos, e do jovem adulto; envolver as famílias dos atendidos
nas medidas desenvolvidas nas unidades de atendimento
socioeducativo, incentivando-as na participação direta do
processo pedagógico social e na vida associativa da
comunidade; criar canais de organização e de participação
dos adolescentes em seu ambiente e no contexto amplo da
sociedade; elaborar a metodologia para uma pedagogia de
leitura da palavra e das realidades, por meio das atividades
desenvolvidas pelo grupo para o fortalecimento ou
desenvolvimento da vida associativa; promover o exercício do
cidadão, por meio de uma nova prática educativa, em seu
papel de sujeito criador, pelo desenvolvimento de sua
consciência crítica, capacitação e organização social; elaborar
relatórios e estatísticas mensais fornecendo dados
quantitativos e qualitativos das unidades de atendimento
socioeducativo; realizar entrevistas e visitas domiciliares com
vistas ao conhecimento da realidade sócio familiar do
adolescente; efetuar atendimento individual e grupal de
reflexão com o adolescente, familiares e/ou responsáveis;
manter contato sistemático com a rede de serviços públicos e
privados, para garantir o atendimento global do adolescente;
elaborar e emitir parecer social, quando solicitado; executar
outras atribuições compatíveis a função; supervisionar e
orientar estagiários de Serviço Social no desempenho de suas
atividades; participar de reuniões administrativas e de estudos
de caso
Prestar assistência de enfermagem individualizada, segura e
humanizada aos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa; Preparar os adolescentes para consultas e
exames, orientando-os sobre as condições de realização dos
mesmos; Orientar e auxiliar os adolescentes, prestando
informações relativas à higiene, alimentação, utilização de
medicamentos e cuidados específicos em saúde; Verificação
de sinais vitais e condições gerais dos clientes; Preparar e
administrar medicações de acordo com a prescrição médica;
Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar
controles e registros de atividades da área e outros que se
fizerem necessários para realização de relatórios e controle
estatístico;
Controlar
materiais,
equipamentos
e
medicamentos
sob
sua
responsabilidade;
Manter
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando
pela sua conservação; Articular com a rede de saúde
municipal e/ou estadual consultas e exames;
Receber e repassar plantão; ter conhecimento dos plantões
anteriores; revisar os alojamentos; acompanhar adolescentes
nas atividades / atendimentos internos ou externos tais como
refeições e tarefas de higiene e limpeza nos casos
necessários,
nas
atividades
de
recreação,
lazer,
escolarização,
atendimento
médico-odontológico,
nas
audiências em Juizados, e nas visitas dos familiares; fazer
levantamento de necessidades de material de higiene e uso
pessoal, de acordo com as normas de controle da unidade;
proceder as intervenções de caráter reflexivo e educativo com
os adolescentes; elaborar frequência diária dos custodiados;
desenvolver atividades recreativas e culturais; colaborar na
distribuição das refeições; zelar pelo cumprimento das normas
administrativas; observar e acompanhar as alterações de sono
e vigília das pessoas idosas, acolhidas atuar em equipe
multiprofissional; participar de reuniões de avaliação
Participar da elaboração de programas de capacitação de
adolescentes; colaborar na aplicação, avaliação e adequação
de métodos pedagógicos; garantir, no planejamento das
capacitações, o desenvolvimento das atividades pedagógicas,
as linhas filosóficas e os objetivos das propostas; propiciar e
orientar a confecção de recursos didáticos apropriados ao

R$
937,00

30 horas
semanais

R$
937,00

30 horas
semanais

R$
1.515,30

30 horas
semanais

ensino
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação;
- Habilitação
Profissional:
registro no
órgão de
classe.

Psicólogo

- Diploma do
curso de
Graduação em
Psicologia
expedido por
instituição de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação;
- Habilitação
Profissional:
registro no
órgão de
classe.

desenvolvimento das atividades pedagógicas; orientar,
supervisionar e avaliar o plano de treinamentos; criar
mecanismos e estratégias pedagógicas para a organização
das unidades operacionais no contexto mais amplo da
sociedade; estabelecer objetivos e conceitos básicos a serem
aplicados; elaborar cronograma das atividades de lazer,
esporte, recreação e eventos educativos; elaborar
instrumentais de avaliação individual referente às atividades
pedagógicas; acompanhar a organização e a distribuição dos
materiais didáticos e demais materiais utilizados em
programações culturais, de lazer e recreação da unidade;
fornecer subsídios técnicos por meio de orientações, ciclo de
estudos, debates, reuniões e jornadas, no sentido de melhorar
o processo de ensino-aprendizagem nos cursos e
treinamentos; atender o adolescente nas dificuldades
inerentes à escolarização, a fim de melhorar o seu
aproveitamento escolar e o relacionamento com os
professores, colegas e demais pessoas; emitir parecer
conclusivo em assuntos didáticos e pedagógicos quando for
necessário; promover atividades que subsidiem o educando a
reconhecer as suas aptidões e habilidades, capacidade e
limitações; executar outras atribuições correlatas à função.
Participar da caracterização dos segmentos populacionais
assistidos nas medidas socioeducativas da Fasepa, mediante
a realização de pesquisas e de estudos no campo da
psicologia; criar, adaptar, aplicar e interpretar os instrumentos
específicos de sua ação profissional, avaliar, diagnosticar e
prestar orientação psicossocial, pedagógica e psicológica;
assessorar a elaboração de programação de atividades
educacionais; participar de capacitação de técnicos e
servidores envolvidos em atividades psicopedagógicas;
elaborar, aplicar e interpretar instrumentos técnicos
específicos para a sondagem de aptidão e interesses;
proceder ao atendimento individualizado quando julgar
tecnicamente conveniente; orientar o pessoal envolvido
quanto à utilização de estratégias e métodos para o trabalho
com adolescentes, no que diz respeito aos aspectos afetivos e
emocionais; atender a casos específicos quando necessário;
realizar atividades grupais com familiares e pessoas de
referência; elaborar parecer psicológico para subsidiar o
relatório socioeducativo; realizar, quando necessário, visita
domiciliar; apoiar atividades de ensino e pesquisa; executar
outras atribuições compatíveis com a função

R$
1.515,30

30 horas
semanais

Leia-se:
FUNÇÃO

Agente
Administrativo

REQUISITOS

ATRIBUIÇÕES

VENCIMENTO BASE

JORNADA DE
TRABALHO

Comprovante
de conclusão
de ensino
médio, com
histórico
escolar;

Redigir e digitar documentos que lhe forem confiados;
atender ou encaminhar as pessoas na recepção;
receber, controlar e expedir documentação; fazer
levantamentos de materiais de expediente, alimentação,
higiene e limpeza, para o perfeito funcionamento dos
serviços; elaborar escala de férias de servidores,
anualmente; preparar as pastas e controlar frequência
dos servidores; manter em ordem e atualizadas as
pastas funcionais dos servidores; confeccionar
mensalmente o mapa demonstrativo de pessoal;
preparar a escala de plantão; efetivar compras de
pequenas despesas com suprimento de fundos e
prestar contas à chefia imediata; controlar a entrada e
saída de material do almoxarifado, encaminhar ao setor
competente mapa demonstrativo de pessoal, o mapa de
férias, as licenças, a folha de frequência, as escalas e
outros documentos correlatos; manter organizados os
documentos da unidade, por meio de arquivo próprio;

R$
937,00

30 horas
semanais

supervisionar os serviços de limpeza e manutenção da
unidade; elaborar formulários, recibos e outros
documentos utilizados nos serviços administrativos;
providenciar para que os servidores tomem ciência dos
expedientes
administrativos;
realizar
serviços
administrativos externos; manter listagem geral dos
equipamentos existentes na unidade e de seus
respectivos tombamentos; tomar conhecimento diário
das ocorrências dos serviços de vigilância e cozinha;
proceder à entrega de contracheques e vale-transporte
dos servidores; controlar o uso de veículos da unidade,
e consumo de combustível; executar atividades
correlatas; registrar, em livro próprio, o nome e a data
de entrada e de saída do adolescente; proceder à
abertura de prontuários; manter organizados e
atualizados os arquivos e os prontuários; providenciar a
impressão e a reprodução de instrumentais e outros
documentos utilizados pela equipe técnica; manter sigilo
sobre as situações individuais dos adolescentes;
acautelar os pertences dos adolescentes, registrando-os
nos prontuários; manter atualizado o mapa de controle
de audiências; encaminhar relação semanal de
adolescentes custodiados para o Juizado; notificar aos
familiares dos adolescentes sobre o comparecimento na
unidade e nas audiências no Juizado.

Agente de
Artes Práticas
- Cozinheiro

- Comprovante
de conclusão
de ensino
fundamental,
com histórico
escolar;
- Carteira de
Manipulação
de Alimentos;
- Carteira de
Saúde

Agente de
Artes Práticas
– Manutenção
Predial

Comprovante
de conclusão
de ensino
fundamental,
com histórico
escolar

Assistente
Social

- Diploma do
curso de
Graduação em
Serviço Social
expedido por
instituição de
ensino
reconhecida
pelo Ministério
da Educação;
- Habilitação

Zelar pelos equipamentos e utensílios da cozinha;
confeccionar todas as refeições estabelecidas no cardápio;
solicitar ao setor de almoxarifado todo o material necessário
para a elaboração das refeições; dividir, de forma ordenada e
nos horários estabelecidos, as refeições, com a ajuda de
auxiliares; solicitar, receber e controlar todo e qualquer
material recebido para a execução dos seus serviços; manter,
executar serviço de copa e cozinha; executar outras tarefas
pertinentes à função; executar tarefas afins, quando
solicitadas pela chefia.
- Realizar reparo em redes elétricas prediais; iluminação;
dispositivos e comandos de proteção elétrica; instalações
elétricas em baixa tensão;
- Utilizar ferramentas e equipamentos de proteção individual e
de
grupo.
Realizar
manutenção
em
instalações
hidrossanitárias: instalações elétricas de água fria e quente;
instalações hidrossanitárias cloacais e pluviais; tubos, soldas e
conexões de cobre, ferro, PVC e CPVC; manutenção de
caixas d'água; reparos em redes de água e esgoto.
- Realizar pintura em madeira, preparação de superfície,
aplicação de pinturas sobre materiais diversos utilizando
ferramentas apropriadas.
- Realizar ligações entre paredes; preparo e traços de
argamassas e concreto; Aplicar diversos tipos de
revestimentos em paredes e pisos;
- Realizar reparo de fechaduras, vidraças, chuveiros elétricos,
motores e equipamentos em geral.
- Possuir etica nas relações interpessoais e o mundo do
trabalho.
Apoiar as coordenadorias no desempenho de suas funções de
implementação das medidas socioeducativas e de proteção
especial; proceder a estudos, planejar, avaliar e supervisionar
as ações desenvolvidas no âmbito das unidades de
atendimento socioeducativo; exercer as funções de supervisão
nas áreas geográficas das unidades de atendimento
socioeducativo; providenciar o atendimento das necessidades
básicas dos usuários da Fasepa, na faixa etária de 12 a 18
anos, e do jovem adulto; envolver as famílias dos atendidos
nas medidas desenvolvidas nas unidades de atendimento
socioeducativo, incentivando-as na participação direta do

R$
937,00

30 horas
semanais

R$
937,00

30 horas
semanais

R$
1.515,30

30 horas
semanais

Profissional:
registro no
órgão de
classe.

Auxiliar de
Enfermagem

- Comprovante
de conclusão
de ensino
médio, com
histórico
escolar;
- Carteira do
Conselho
Regional de
Enfermagem

Monitor

- Comprovante
de conclusão
de ensino
médio, com
histórico
escolar;

Pedagogo

- Diploma do
curso de
Graduação em
Pedagogia
expedido por
instituição de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação;

processo pedagógico social e na vida associativa da
comunidade; criar canais de organização e de participação
dos adolescentes em seu ambiente e no contexto amplo da
sociedade; elaborar a metodologia para uma pedagogia de
leitura da palavra e das realidades, por meio das atividades
desenvolvidas pelo grupo para o fortalecimento ou
desenvolvimento da vida associativa; promover o exercício do
cidadão, por meio de uma nova prática educativa, em seu
papel de sujeito criador, pelo desenvolvimento de sua
consciência crítica, capacitação e organização social; elaborar
relatórios e estatísticas mensais fornecendo dados
quantitativos e qualitativos das unidades de atendimento
socioeducativo; realizar entrevistas e visitas domiciliares com
vistas ao conhecimento da realidade sócio familiar do
adolescente; efetuar atendimento individual e grupal de
reflexão com o adolescente, familiares e/ou responsáveis;
manter contato sistemático com a rede de serviços públicos e
privados, para garantir o atendimento global do adolescente;
elaborar e emitir parecer social, quando solicitado; executar
outras atribuições compatíveis a função; supervisionar e
orientar estagiários de Serviço Social no desempenho de suas
atividades; participar de reuniões administrativas e de estudos
de caso
Prestar assistência de enfermagem individualizada, segura e
humanizada aos adolescentes que cumprem medida
socioeducativa; Preparar os adolescentes para consultas e
exames, orientando-os sobre as condições de realização dos
mesmos; Orientar e auxiliar os adolescentes, prestando
informações relativas à higiene, alimentação, utilização de
medicamentos e cuidados específicos em saúde; Verificação
de sinais vitais e condições gerais dos clientes; Preparar e
administrar medicações de acordo com a prescrição médica;
Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar
controles e registros de atividades da área e outros que se
fizerem necessários para realização de relatórios e controle
estatístico;
Controlar
materiais,
equipamentos
e
medicamentos
sob
sua
responsabilidade;
Manter
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando
pela sua conservação; Articular com a rede de saúde
municipal e/ou estadual consultas e exames;
Receber e repassar plantão; ter conhecimento dos plantões
anteriores; revisar os alojamentos; acompanhar adolescentes
nas atividades / atendimentos internos ou externos tais como
refeições e tarefas de higiene e limpeza nos casos
necessários,
nas
atividades
de
recreação,
lazer,
escolarização,
atendimento
médico-odontológico,
nas
audiências em Juizados, e nas visitas dos familiares; fazer
levantamento de necessidades de material de higiene e uso
pessoal, de acordo com as normas de controle da unidade;
proceder as intervenções de caráter reflexivo e educativo com
os adolescentes; elaborar frequência diária dos custodiados;
desenvolver atividades recreativas e culturais; colaborar na
distribuição das refeições; zelar pelo cumprimento das normas
administrativas; observar e acompanhar as alterações de sono
e vigília das pessoas idosas, acolhidas atuar em equipe
multiprofissional; participar de reuniões de avaliação
Participar da elaboração de programas de capacitação de
adolescentes; colaborar na aplicação, avaliação e adequação
de métodos pedagógicos; garantir, no planejamento das
capacitações, o desenvolvimento das atividades pedagógicas,
as linhas filosóficas e os objetivos das propostas; propiciar e
orientar a confecção de recursos didáticos apropriados ao
desenvolvimento das atividades pedagógicas; orientar,
supervisionar e avaliar o plano de treinamentos; criar
mecanismos e estratégias pedagógicas para a organização
das unidades operacionais no contexto mais amplo da
sociedade; estabelecer objetivos e conceitos básicos a serem

R$
937,00

30 horas
semanais

R$
937,00

30 horas
semanais

R$
1.515,30

30 horas
semanais

- Habilitação
Profissional:
registro no
órgão de
classe.

Psicólogo

- Diploma do
curso de
Graduação em
Psicologia
expedido por
instituição de
ensino
reconhecida
pelo
Ministério da
Educação;
- Habilitação
Profissional:
registro no
órgão de
classe.

aplicados; elaborar cronograma das atividades de lazer,
esporte, recreação e eventos educativos; elaborar
instrumentais de avaliação individual referente às atividades
pedagógicas; acompanhar a organização e a distribuição dos
materiais didáticos e demais materiais utilizados em
programações culturais, de lazer e recreação da unidade;
fornecer subsídios técnicos por meio de orientações, ciclo de
estudos, debates, reuniões e jornadas, no sentido de melhorar
o processo de ensino-aprendizagem nos cursos e
treinamentos; atender o adolescente nas dificuldades
inerentes à escolarização, a fim de melhorar o seu
aproveitamento escolar e o relacionamento com os
professores, colegas e demais pessoas; emitir parecer
conclusivo em assuntos didáticos e pedagógicos quando for
necessário; promover atividades que subsidiem o educando a
reconhecer as suas aptidões e habilidades, capacidade e
limitações; executar outras atribuições correlatas à função.
Participar da caracterização dos segmentos populacionais
assistidos nas medidas socioeducativas da Fasepa, mediante
a realização de pesquisas e de estudos no campo da
psicologia; criar, adaptar, aplicar e interpretar os instrumentos
específicos de sua ação profissional, avaliar, diagnosticar e
prestar orientação psicossocial, pedagógica e psicológica;
assessorar a elaboração de programação de atividades
educacionais; participar de capacitação de técnicos e
servidores envolvidos em atividades psicopedagógicas;
elaborar, aplicar e interpretar instrumentos técnicos
específicos para a sondagem de aptidão e interesses;
proceder ao atendimento individualizado quando julgar
tecnicamente conveniente; orientar o pessoal envolvido
quanto à utilização de estratégias e métodos para o trabalho
com adolescentes, no que diz respeito aos aspectos afetivos e
emocionais; atender a casos específicos quando necessário;
realizar atividades grupais com familiares e pessoas de
referência; elaborar parecer psicológico para subsidiar o
relatório socioeducativo; realizar, quando necessário, visita
domiciliar; apoiar atividades de ensino e pesquisa; executar
outras atribuições compatíveis com a função

Belém (Pará), 18 de julho de 2017.
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R$
1.515,30

30 horas
semanais

