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Edital de Retificação nº 001 do Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2009  

  

A Prefeitura Municipal de Mauá, através da Secretaria Municipal de Administração nos termos torna 
pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura do Concurso acima citado no que segue: 
 
1 – As provas  para os candidatos inscritos no cargo 101 - Assistente Social I serão realizadas no 
dia  21/02/10 , em horário e local a ser divulgado oportunamente, através de Edital de Convocação que 
será   publicado no dia 12 de fevereiro de 2010 no jornal “Jornal ABC Repórter” e divulgado, na íntegra,  
nos sítios da Prefeitura do Município de Mauá: www.maua.sp.gov.br  e do Instituto Brasileiro de 
Administração: www.ibamsp-concursos.org.br. 
 
2 – Fica retificado o Programa das provas para o cargo 101 - Assistente Social I – Anexo II – que 
passa a ter a seguinte redação: 
Teoria do Serviço Social: pressupostos e fundamentos; relação sujeito-objeto; objetivos. A práxis 
profissional: relação teórico-prática; a questão da mediação. Vertentes de pensamento: materialismo 
histórico, positivismo, fenomenologia. Metodologia em Serviço Social: alternativas metodológicas. 
Instrumentação: o atendimento individual; o trabalho com grupos, comunidades, movimentos 
emergenciais; a questão das técnicas, o cotidiano como categoria de investigação. Documentação. 
Serviço Social e interdisciplinaridade. Política Social e planejamento: a questão social e a conjuntura 
brasileira. Instituição e Estado. Movimentos sociais e participação popular. A prestação de serviços e a 
assistência pública. Equipamentos comunitários e creche. Projetos e Programas em Serviço Social. 
Serviço Social e família. Constituição Federal 88: Da saúde, Da promoção social e Da proteção 
especial. Lei nº 8.069/90 - Estatuto da criança e do adolescente:linhas de ação, diretrizes e entidades. 
Medidas de proteção à criança e ao adolescente. Da prática do ato infracional. Das medidas 
pertinentes ao pai ou responsável. Do Conselho Tutelar. Do acesso à justiça da infância e da 
juventude. Lei Federal nº 8.742, de 07.12.93 - Lei Orgânica da Assistência Social. Ética profissional. 
 
3 – Os demais itens permanecem inalterados. 
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