COLÉGIO MARIA ESTER

SERVIÇO SOCIAL

“Onde se educa para a vida”

Se você tem...
facilidade de lidar com as pessoas, interesse por questões sociais,
criatividade, iniciativa, habilidade de comunicar-se e
senso de observação,
... é bom pensar em...esinibido, pensa rápido,
sabe se expressar
e defender seu ponto de vista,
..é bom pensar...
Serviço Social
O QUE É: É o planejamento e a promoção de atividades voltadas para o bem-estar coletivo e
para a integração do indivíduo na sociedade. O assistente social ajuda comunidades e pessoas,
levando-as a satisfazer suas necessidades e a tirar o melhor proveito de seus recursos.
O PERFIL DO PROFISSIONAL : O Serviço Social no Brasil surgiu como uma atividade
diretamente ligada aos serviços de caridade. Entretanto, essa visão meramente assitencialista,
foi sendo substituída ao longo dos anos. Hoje, o assistente social é visto como um profissional
preparado para criar e implementar programas cuja finalidade seja a transformação social.
O CURSO:
É fundamental que o profissional possua boa capacidade de análise e compreensão dos
problemas sociais. Para isso, o currículo inclui Sociologia, Psicologia, Filosofia, Antropologia,
História e Gestão Social. Há muita teoria, sim, mas pode contar com trabalhos de campo,
realizados desde o início do curso. O aluno trabalha diretamente com comunidades carentes e
em hospitais. A princípio, apenas observa o comportamento das pessoas e, depois, entra em
contato direto com elas. O estágio supervisionado é obrigatório, como também a inscrição no
Conselho Regional de Assistentes Sociais.
Duração média do curso: quatro anos.
CAMPO DE ATUAÇÃO:
O campo de atuação desse profissional é vasto, porém, 80% da categoria atua em órgãos
públicos. Atividades desenvolvidas:
- Junto a comunidades, desenvolvendo lideranças, captando recursos e propondo soluções.
- Promovendo campanhas de saúde, recreação e educação.
- Promovendo a reintegração social em penitenciárias e abrigo para menores.

- Nas empresas: organizando e executando programas de saúde, lazer, educação e segurança
no trabalho.
- Na assistência à criança e ao adolescente, elaborando e executando projetos de amparo e
integração social.
- No acompanhamento de processos de adoção, guarda de menores, pensão alimentícia e
comprovação de paternidade.
- Na elaboração, implantação e supervisão de programas e políticas sociais.
- Nas organizações não governamentais: elaborando e apoiando programas de combate à
pobreza e em projetos alternativos de geração de renda.
- Na educação: criando e implementando programas de bolsa de estudo e auxílio financeiro,
como também selecionando os estudantes beneficiários.
COMO ESTÁ O MERCADO: Nos últimos três anos, o mercado tem se mantido estável
nessa área. Os órgãos públicos continuam sendo os maiores empregadores em todo o Brasil,
por isso a maioria dos profissionais presta concurso.
Contudo, as organizações e as ONGs são ótimas opções de trabalho para quem quer investir
no futuro, pois estão em crescimento. A demanda é maior nas áreas de educação, saúde,
desigualdades sociais e problemas com as minorias.
Hoje existem 61 mil assistentes sociais inscritos nos conselhos regionais de todo o país. A
expansão no número de cursos de Serviço Social deve abrir novas vagas também para quem
pretende seguir carreira acadêmica, mas para isso é necessário fazer pós-graduação.

