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ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGOS 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelo CRAS e CREAS, quando necessário; 
Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais 
e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, 
do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de 
cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em 
grupo. 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações; 
Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, 
considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de acompanhamento 
especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às 
famílias acompanhadas pelo CRAS e CREAS, quando necessário; Realização de encaminhamentos 
monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; 
Trabalho em equipe interdisciplinar. 

 
CARGO: COORDENADOR 

Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CREAS e seu(s) serviço(s), quando for o caso; 
Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Unidade; Participar 
da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando 
garantir a efetivação das articulações necessárias; Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da 
área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; Coordenar a relação cotidiana entre 
CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no seu território de abrangência; Coordenar o processo de 
articulação cotidiana com as demais unidades e serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS e 
Serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência; Coordenar o processo de articulação cotidiana com as 
demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência 
Social, sempre que necessário; Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem 
desenvolvidos na Unidade; Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-
metodológicas que possam qualificar o trabalho; Definir com a equipe os critérios de inclusão, 
acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS; Coordenar o 
processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, 
acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos no CREAS; Coordenar 
a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação dos profissionais e dos usuários; 
Coordenar a oferta e o acompanhamento do(s) serviço(s), incluindo o monitoramento dos registros de 
informações e a avaliação das ações desenvolvidas; Coordenar a alimentação dos registros de informação e 
monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao 
órgão gestor; Contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS; 
Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e representar a 
Unidade em outros espaços, quando solicitado; Identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade 
e/ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; Coordenar os encaminhamentos 
à rede e seu acompanhamento. 
 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
Desenvolver atividades físicas e práticas expressivas e corporais junto à comunidade; incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por 
meio da atividade física regular, prática do esporte social, lazer e práticas expressivas corporais saudáveis; 
promover ações ligadas a atividade física e as práticas esportivas. 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executar serviços de recepção, triagem e informação ao público; executar serviços de recebimento, 
classificação, tramitação, registro, guarda, arquivamento e conservação de documentos em geral; executar 
serviços de secretaria em geral, inclusive digitação; redigir e preencher fichas, formulários, guias, talões, 
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mapas, tabelas, processos, certidões, relatórios, ofícios, ordens de serviço, requisições ou outros documentos; 
executar outras tarefas correlatas sob a determinação da chefia. 

 
CARGO: EDUCADOR SOCIAL 

Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS; Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa 
no território; Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, 
fluxos de trabalho e resultados; Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe 
do CREAS. 

 
CARGO: CUIDADOR 

Orientação, encaminhamento e informação sobre serviços, projetos e benefícios concedidos aos usuários e 
seus familiares; Acompanhamento nos serviços de educação, saúde e outras necessárias no dia a dia, bem 
como aquelas que requerem saídas dos centros de acolhimento; Desenvolvimento de atividades recreativas; 
Atividades de higiene e cuidados básicos aos usuários; Zelar pela saúde e integridade dos usuários; Orientação 
e auxílio na alimentação e locomoção; Acompanhamento e avaliação do processo de desenvolvimento 
psicomotor e comportamental do usuário.  

 
CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR 

Apoio e acompanhamento nos serviços de educação, saúde e outras necessárias no dia a dia, bem como 
aquelas que requerem saídas dos centros de acolhimento; apoio no desenvolvimento de atividades recreativas; 
apoio nas atividades de higiene e cuidados básicos aos usuários; zelar pela saúde e integridade dos usuários; 
apoio na orientação e auxílio na alimentação e locomoção; acompanhamento e avaliação do processo de 
desenvolvimento psicomotor e comportamental do usuário. 

 
 
 
 
  


