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ERRATA nº 01/2017 
 

Edital de Chamamento Público n° 005/2017 - Serviço Socioassistencial de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional para Adultos e suas Famílias 

na modalidade Casa de Passagem. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 
A Prefeitura do Município de Rio Claro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, torna 
público ERRATA do Processo de Seleção De Serviços, por meio de Chamamento Público, de 
Organizações da Sociedade Civil de natureza privada sem fins lucrativos, quanto ao Edital 
005/2017 - Serviço Socioassistencial de Proteção Social Especial de Alta Complexidade de 
Acolhimento Institucional para Adultos e suas Famílias na modalidade Casa de Passagem. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

3. QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Função Escolaridade Carga 
Horária 
Semanal 

Quantidade Competências 

Equipe 
técnica 

Profissionais 
de nível 
superior com 
formação em 
Serviço 
Social 
e Psicologia. 

30 h se 
Assistente 
Social e 
ou  
40 h se 
Psicólogo 

02 
profissionais 
sendo 
01 
Assistente 
Social e 
01 um 
Psicólogo 
 

- Elaboração, em conjunto com o/a 
coordenador(a) e demais 
colaboradores, do Plano de Trabalho 
do serviço; 
- Acompanhamento psicossocial das 
usuárias e suas respectivas famílias, 
com vistas à reintegração familiar; 
- Apoio na seleção dos funcionários; 
- Capacitação e acompanhamento 
dos funcionários; 
- Encaminhamento, discussão e 
planejamento conjunto com outros 
atores da rede de serviços e do 
Sistema de Garantia de Direitos das 
intervenções necessárias; 
- Organização das informações das 
mulheres vítimas de violência e 
respectivas famílias quando houver, 
na forma de prontuário individual. 
- Preparação da mulher para o 
desligamento; 
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- Escuta qualificada, avaliação, 
reabilitação e intervenção 
psicossocial com as mulheres e 
crianças, aplicando conhecimentos, 
métodos e técnicas psicossociais que 
levam a ações multiprofissionais, com 
o objetivo de preservar a saúde 
mental e ampliar as condições de 
melhoria da qualidade de vida.  

Profissional 
de 
Alimentação 

Nível 
Fundamental 
(no mínimo) 

40 h 01 - Preparar a alimentação das 
acolhidas. 
- realizar outras tarefas correlatas. 

 
 

LEIA-SE: 
 

3. QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Função Escolaridade Carga 
Horária 
Semanal 

Quantidade Competências 

Equipe 
técnica 

Profissionais 
de nível 
superior com 
formação em 
Serviço 
Social 
e Psicologia. 

30 h se 
Assistente 
Social e 
ou  
40 h se 
Psicólogo 

02 
profissionais 
sendo 
01 
Assistente 
Social e 
01 um 
Psicólogo 
 

- Elaboração, em conjunto com o/a 
coordenador(a) e demais 
colaboradores, do Plano de Trabalho 
do serviço; 
- Acompanhamento psicossocial dos 
usuários e suas respectivas famílias, 
com vistas à reintegração familiar ou 
a sociedade; 
- Apoio na seleção dos funcionários; 
- Capacitação e acompanhamento 
dos funcionários; 
- Encaminhamento, discussão e 
planejamento conjunto com outros 
atores da rede de serviços e do 
Sistema de Garantia de Direitos das 
intervenções necessárias; 
- Organização das informações dos 
usuários e respectivas famílias, 
quando houver, na forma de 
prontuário individual. 
- Escuta qualificada, avaliação, 
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reabilitação e intervenção 
psicossocial com os adultos e 
famílias, aplicando conhecimentos, 
métodos e técnicas psicossociais que 
levam a ações multiprofissionais, com 
o objetivo de preservar a saúde 
mental e ampliar as condições de 
melhoria da qualidade de vida.  

Profissional 
de 
Alimentação 

Nível 
Fundamental 
(no mínimo) 

40 h 01 - Preparar a alimentação das 
acolhidos. 
- realizar outras tarefas correlatas. 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
5.    DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
5.1. O valor total destinado ao desenvolvimento dos Serviços Socioassistenciais de Acolhimento 

Institucional para Idosos será de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais);  
 

LEIA-SE: 
 
 
5.    DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
5.1. O valor total destinado ao desenvolvimento dos Serviços Socioassistenciais de Acolhimento 

Institucional para Adultos e Famílias na modalidade Casa de Passagem será de R$ 
910.000,00 (novecentos e dez mil reais); 
 
 
 

Rio Claro, 19 de outubro de 2017 
 
 

 
 

Erica Cristina Belomi 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 


