
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
FUNDAÇÃO ESTATAL DOS HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FUNDAÇÃO ESTATAL DOS INSTITUTOS DE SAÚDE
FUNDAÇÃO ESTATAL DOS HOSPITAIS GERAIS

Edital de Retificação nº 04/2011

O DIRETOR EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES ESTATAIS DOS HOSPITAIS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA, DOS INSTITUTOS DE SAÚDE E DOS HOSPITAIS GERAIS, no uso das
atribuições que lhes ao conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei Estadual nº 5.164 de
2007, torna públicas as seguintes RETIFICAÇÕES do Edital nº 01/2011, publicado no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro em 29/09/2011.

ANEXO III

Onde se lê:

ASSISTENTE SOCIAL

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação;
planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional, especialmente a área da saúde; orientar e monitorar ações em desenvolvimento,
em assuntos referentes à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis,
desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e
saúde; desempenhar as seguintes tarefas administrativas entre outras inerentes ao cargo:
prestar atendimento aos pacientes e a seus familiares, a fim de orientá-los para enfrentamento dos
problemas sociais, classificando-os segundo o seu perfil social, mantendo atualizado o cadastro
social da FUNDAÇÃO SAÚDE; comunicar o óbito à família do paciente e orientar quanto aos
procedimentos funerários e benefícios previdenciários; providenciar a documentação necessária
para identificação do usuário e encaminhamento à assistência; desenvolver trabalho educativo,
onde as informações possam ser utilizadas de modo a instrumentalizar os usuários em busca de
seus direitos de cidadão e articular recursos financeiros disponíveis.

Leia-se:

ASSISTENTE SOCIAL

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação;
planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional, especialmente a área da saúde; desempenhar as seguintes tarefas entre outras
inerentes ao cargo: prestar atendimento aos pacientes e a seus familiares, a fim de orientá-los para
enfrentamento dos problemas sociais, classificando-os segundo o seu perfil social, mantendo
atualizado o cadastro social da FUNDAÇÃO SAÚDE; comunicar o óbito à família do paciente e
orientar quanto aos procedimentos funerários e benefícios previdenciários; providenciar a
documentação necessária para identificação do usuário e encaminhamento à assistência;
desenvolver trabalho educativo, onde as informações possam ser utilizadas de modo a
instrumentalizar os usuários em busca de seus direitos de cidadão e articular recursos financeiros
disponíveis.


