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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS 
GOVERNO MUNICIPAL 

CNP1: 07.598.626/0001-90 - CGF: 06.920.257-5 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI N4 838, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 

ESTADO DO CEAP.A 

CAMARA i.IUNICIPAL DE. C~At TAR; 

PROTOCOLO N' 
-~,,rn ~1 ...~V•✓ 

r,4~... 

Fn .arrect1de 

"DISPOE SOBRE A CRIAcAO DOS CARGOS 

DE PSICOLOGO - EDUC E ASSISTENTE 

SOCIAL - EDUC, DEFINE ATRIBUIcOES, 

CARGOS HORARIAS E REMUNERAcOES". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCANTARAS, Estado do Ceara, no 

use de suas atribuicoes legais e constitucionais. Faco saber que a Camara 

Municipal de Alcantaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Poder Executivo, 
integrantes da Secretaria Municipal da Educacao, 01 (um) cargo de Assistente 
Social — EDUC e 01 (um) cargo de Psicologo — EDUC, de Nivel Superior. 

Art. 2° - As respectivas cargas horarias semanais e as remuneracoes 

mensais dos cargos previsto no caput do art. 1`, constam no anexo I, parte 
integrante desta lei. 

Art. 3° - As atribuicoes dos cargos constantes no caput do art. 1°, estao, 

respectivamente, descritas no anexo II, desta lei. 

Art. 44 - As despesas decorrentes da execucao desta lei serao atendidas 

a conta de dotacoes orcamentarias do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento 

da Educacao Basica e da Valorizacao dos Profissionais da Educacao de 

Alcantaras. 

Art. 5° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicacao, 

ficando revogadas as disposicoes em contrario. 

PAcO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS, em 12 

de dezembro de 2022. 
c r  • 1~-~ u-~-

arfvalho 
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ANEXO I 

(art. 2°, Lei Municipal n`' 838, de 12 de dezembro de 2022) 

NOME DO CARGO CARGA HORARIA 
SEMANAL 

REMUNERAcAO 
MENSAL 

ASSISTENTE SOCIAL 

- EDUC 
30 HORAS R$ 2.715,81 

PSICOLOGO - EDUC 40 HORAS R$ 2.715,81 
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ANEXO II 

(art. 3°, Lei Municipal n`-' 838, de 12 de dezembro de 2022) 

1. ASSISTENTE SOCIAL - EDUC 

ATRIBUIcOES 
CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL - EDUC 

A insercao de profissionais de servico social nas redes publicas de educacao 
basica, e mais amplamente na politica de educacao, se insere na perspectiva da 
garantia e acesso aos direitos sociais, como direito do cidadao e dever do 
Estado. O trabalho desses (as) profissionais, compondo equipes 
multiprofissionais juntamente corn professores, pedagogos e outros sujeitos, 
sera duvida, ensejara um atendimento integral ao corpo tecnico e ao corpo 
discente no processo ensino-aprendizagem em toda sua complexidade, que 
exige cada vez mais atencao numa perspectiva totalizante. Dentre outras 
atribuicoes, a (o) assistente social nas redes de educacao basica possibilita: 

I. Contribuir corn o direito a educacao, bem como o direito ao acesso e 
permanencia na escola corn a finalidade da formacao dos estudantes para o 
exercicio da cidadania, preparacao para o trabalho e sua participacao na 
sociedade; 
II. Contribuir para a garantia da qualidade dos servicos aos (as) estudantes, 
garantindo o pleno desenvolvimento da crianca e do (a) adolescente, 
contribuindo assim para sua formacao, como sujeitos de direitos; 
III. Atuar no processo de ingresso, regresso, permanencia e sucesso dos/as 
estudantes na escola; 
IV. Contribuir no fortalecimento da relacao da escola corn a familia e a 
comunidade, na perspectiva de ampliar a sua participacao na escola; 
V. Contribuir corn o processo de inclusao e permanencia dos alunos corn 
necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusao escolar; 

VI. Criar estrategias de intervencao frente a impasses e dificuldades escolares 

que se apresentam a partir de situacoes de violencia, use abusivo de drogas, 

gravidez na adolescencia, assim como situacoes de risco, reflexos da questao 

social que perpassam o cotidiano escolar; 
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VII. Atuar junto as familias no enfrentamento das situacoes de ameaca, 
violacao e nao acesso aos direitos humanos e sociais, como a propria educacao. 
VIII. Fortalecer e articular parcerias corn as equipes dos Conselhos Tutelares, 
CRAS, unidades de saude, movimentos sociais dentre outras instituicoes, alem 
de espacos de controle social para viabilizar o atendimento e acompanhamento 
integral dos/as estudantes; 
IX. Realizar de assessoria tecnica junto a gestao escolar, bem como participar 
dos espacos coletivos de decisoes; 
X. Contribuir em programas, projetos e awes desenvolvidos na escola que se 
relacionem corn a area de atuacao; 
XI. Propor a participar de atividades formativas destinadas a comunidade 
escolar sobre temas relevantes da sua area de atuacao; 
XII. Participar de awes que promovam a acessibilidade; 
XIII. Contribuir na formacao continuada de profissionais da rede publica de 
educacao basica. 

2. PSICOLOGO - EDUC 

ATRIBUIcOES 
CARGO DE PSICOLOGO - EDUC 

Compete a Psicologa e ao Psicologo, em sua area de atuacao, consideram os 
contextos sociais, escolares, educacionais, e o Projeto Politico-Pedagogico das 
Unidades Educacionais atendidas, em articulacao corn as areas da Saude, da 
Assistente Social, dos Direitos Humanos, da Justica, desempenhando as 
seguintes atribuicoes: 
I. Participar da elaboracao dos projetos pedagogicos, pianos e estrategias, a 
partir de conhecimentos em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, 
na perspectiva da promocao da aprendizagem de todos os alunos, corn suas 
caracteristicas peculiares; 
II. Participar da elaboracao de politicas publicas; 
III. Contribuir corn a promocao dos processos de aprendizagem, buscando, 
juntamente corn as equipes pedagogicas, garantir o direito a inclusao de todas 
as criancas e adolescentes; 
IV. Orientar nos casos de dificuldades nos .rocessos de escolarizacao; 
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V. Realizar avaliacao psicologica a partir das necessidades especificas 
identificadas no processo educativo; 
VI. Orientar as equipes educacionais na promocao de awes que auxiliem na 
integracao familia, educando, escola e nas awes necessarias a superacao de 
estigmas que comprometam o desempenho escolar dos educandos; 
VII. Propor e contribuir na formacao continuada de professores e profissionais 
da educacao, que se realiza nas atividades coletivas de cada escola, na 
perspectiva de constante reflexao sobre as praticas docentes; 
VIII. Contribuir corn programas e projetos desenvolvidos na escola; 
IX. Atuar nas awes e projetos de enfrentamento dos preconceitos e da violencia 
na escola; 
X. Propor articulacao intersetorial no territorio, visando a integralidade de 
atendimento ao municipio, o apoio as unidades educacionais e o 
fortalecimento da Rede de Protecao Social; 
XI. Promover awes voltadas a escolarizacao do publico-alvo da educacao 
especial; 
XII. Propor e participar de atividades formativas destinadas a comunidade 
escolar sobre temas relevantes da sua area de atuacao; 
XIII. Participar da elaboracao de projetos de educacao e orientacao profissional; 
XVI. Promover awes de acessibilidade; 
XV. Propor awes, juntamente corn os professore, pedagogos, alunos e pais, 
funcionarios tecnico-administrativos e servicos gerais, e a sociedade de forma 
ampla, visando melhorias nas condicoes de ensino, considerando a estrutura 
fisica das escolas, o desenvolvimento da pratica docente, a qualidade do 
ensino, entre outras condicoes ob'etivas .ue .ermeiam o ensinar e o a.render. 
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