
SERVIÇO SOCIAL

SINDJUF PA/AP - 2021

QUALIDADE DE VIDA

PARA FILIADOS E SEUS FAMILIARES 

ASSISTENTE SOCIAL

São profissionais que cursaram faculdade de Serviço Social, possuem

registro em Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e regidos

por Lei Federal nº 8662/1993 que estabelece suas competências e

atribuições. Não trabalham somente com pessoas em situação de

pobreza. Atuam em instituições públicas e privadas e em conjunto

com equipes de outras categorias (psicologia, direito, etc.). 

VOCÊ CONHECE ESTE PROFISSIONAL? 

DIREITOS SOCIAIS

- Analisam, elaboram, coordenam e executam planos, programas e projetos

para viabilizar direitos;

- Orientam pessoas ou grupos sobre como ter informações, acessar direitos 

 para atender suas necessidades sociais;

- Elaboram laudos, pareceres, estudos sociais, avaliações, análise de

documentos, estudos técnicos e pesquisas;

- Realizam assessoria de órgãos públicos, privados, organizações não

governamentais (ONG) e movimentos sociais.

O QUE ASSISTENTES SOCIAIS FAZEM? 

SERVIÇO SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTENCIALISMO

Serviço Social é a profissão de nível superior

Assistente Social é o profissional com graduação em Serviço Social e com registro

em Conselho Regional (CRESS)

Assistência Social é a Política Pública

Assistencialismo é a forma de oferta de um serviço por meio de doação, favor, boa

vontade ou interesse de alguém e não como um direito.

 

VOCÊ SABE QUAL A DIFERENÇA? 

O SERVIÇO SOCIAL NO SINDJUF PA/AP

- Realizando atendimento profissional às demandas sociais de servidores filiados ao

SINDJUF PA/AP e seus familiares;

- Organizando estratégias interventivas que possam contribuir na melhoria da

qualidade de vida ante o cenário da Covid-19;

- Orientando e prestando informações sobre acesso aos direitos que atendem suas

necessidades sociais (busca por serviços de saúde; dependência química, etc.)

- Desenvolvendo ações e projetos sociais para atender filiados e seus familiares. 

SABE COMO SERÁ O TRABALHO?

SERVIÇO SOCIAL

No  atendimento individual será garantido o sigilo à pessoa que é atendida;

Você pode buscar atendimento a qualquer momento* que sentir necessidade; seja para você ou

seu familiar;

Eventualmente entraremos em contato com você para conversar melhor;

Estaremos à disposição durante o horário de expediente do Serviço Social no SINDJUF PA/AP

*Em decorrência da  Covid-19 serão priorizados  atendimentos por contato telefônico e virtual (áudio-vídeo).

COMO SERÁ O ATENDIMENTO?

Em Distanciamento Social sim! Isolados Nunca!

O Serviço Social presente no SINDJUF PA/AP 2021

Assistente Social: Gessyca Baracho CRESS/PA 5535

FONTE :  WWW .CFESS .ORG .BR


