ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 458/2017
EDITAL Nº 458.11/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e por ordem do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Município de Primavera do Leste, considerando o
estabelecido no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 458.09/2017, o qual prevê as datas de 28
e 29 de março de 2017 como prazo para a interposição de recursos em face do Gabarito Preliminar
constante do Edital nº 458.08/2017.
RESOLVE TORNAR PÚBLICO AS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DO
GABARITO PRELIMINAR do Processo Seletivo Simplificado, de acordo com o Edital n° 458.09/2017.
I – Do Recurso interposto pela candidata MARIA TEREZA MARTINS VALADÃO:

Trata-se de recurso administrativo interposto pela candidata Maria Tereza Martins
Valadão, por meio do protocolo n° 5702/2017-63, em 28/03/2017 às 14:48, a qual requer a
anulação da questão n° 17 da prova para o cargo de Assistente Social, nos seguintes termos:
“venho através deste solicitar o anulamento da questão de n° 11 do cargo do cargo de Assistente
Social, referente, a gênese, do Serviço Social brasileiro. Onde o gabarito coloca como correta a
opção b), “o surgimento da questão social e a articulação entre Estado e Igreja Católica”.
Quando na realidade o processo que deu início ao Serviço Social brasileiro é marcado pelos
seguintes eventos: “surgimento de grandes instituições socioassistenciais e criação da primeira
Escola de Serviço Social”.
Esta foi uma questão que caiu na prova do DETRAN – MT em 24 de abril de 2015. Portanto para essa
questão, não tem resposta certa, solicito a anulação da mesma.”

Resposta ao Recurso:
A Perspectiva do Serviço Social surge no Brasil por volta de 1930 como um departamento

de Ação Social, nascido por influência direta da Igreja Católica, em âmbito de formação, prática e
discurso de seus agentes, tinha como suporte filosófico o neotomismo. Nesse sentido, Olema
Palmira Pellizzer define:

“O serviço social nasce no Brasil, na terceira década do século XX, em resposta à evolução do
capitalismo, sob a influência europeia (em especial sob o influxo belga, francês e alemão), como
fruto direto de vários setores particulares da burguesia fortemente respaldados pela Igreja
Católica.”
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Ainda segundo Silva e Silva (1995, p. 24-25), no momento em que é vivenciado
nacionalmente, o serviço social é um projeto embrionário de intervenção profissional,
apresentando-se como estratégia de qualificação do laicato da Igreja Católica, que crescia por meio
da ampliação de suas ações caritativas aos mais necessitados. Procurava-se, com isso, atender ao
imperativo da justiça e da caridade, em cumprimento da missão política do apostolado social, em
face do projeto de cristianização da sociedade, cuja fonte de justificação e fundamento é encontrada
na Doutrina Social da Igreja.
No mesmo sentido analisa Azevedo (2004):
As análises de conjuntura refletem a autoconsciência histórica da Igreja no Brasil. A legitimidade
religiosa e política da Igreja no Brasil é o resultado de um longo processo, que acompanha a própria
história do Brasil, desde 1500. O poder estabelecido, no período colonial, promoveu um modelo de
catolicismo, conhecido como cristandade. Nele, a Igreja era uma instituição subordinada ao Estado
e a religião oficial funcionava como instrumento de dominação social, política e cultural.

Assim, o serviço social no Brasil surgiu na década de 1930 – por iniciativa da Igreja
Católica – juntamente com a implantação das Leis Sociais, após os grandes movimentos sociais,
colocando definitivamente a questão social na sociedade.

Portanto, forte na fundamentação ex positis, indefiro o recurso interposto pela
candidata devendo permanecer com assertiva adequada a alternativa C da questão n° 11 da prova
para o cargo de Assistente Social.

II – Do Recurso interposto pela candidata SOLANGE RODRIGUES DA CHAGAS:

Trata-se de recurso administrativo interposto pela candidata Solange Rodrigues da
Chagas, por meio do protocolo n° 5647/2017-20, em 28/03/2017 às 10:41, a qual requer a alteração
do gabarito da questão n° 13 da prova para o cargo de Assistente Social, nos seguintes termos:

“Realizei a prova do dia 26/03 para o cargo de Assistente Social.
Com este documento venho recorrer ao gabarito publicado em 27/03, na questão 13. Pois lá expõe
sobre a relação do Assistente Social com os usuários. O gabarito publicou questão correta a letra C,
porém, contesto pois, apesar de ter copiado na íntegra a alínea e do artigo 5° do Código de Ética, foi
trocada a palavra dados por fatos.
Alterando completamente o sentido, já que são palavras distintas e com significados diferentes.
Sendo assim acredito nenhuma das alternativas estão corretas sendo correto a letra D do gabarito.
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Resposta ao Recurso:

A questão recorrida trata-se de uma interpretação do artigo 5° da Resolução CFESS n.
273, de 13 de março de 1993, que assim dispõe acerca do Código de Ética do Assistente Social.
Vejamos:

“Artigo 5º - São deveres do Assistente Social nas suas relações com os usuários:
a. contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões
institucionais;
b. garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e conseqüências das situações
apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam
contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais resguardados os princípios deste
Código;
c. democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como
um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários;
d. devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes
possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses;
e. informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro áudio-visual e
pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados obtidos;
f. fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao trabalho
desenvolvido pelo Serviço Social e as suas conclusões, resguardado o sigilo profissional;
g. contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários,
no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados;
h. esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação
profissional;”

Desta feita, em que pese a questão ter identificado a transcrição parcial da alínea “e” do
artigo sub examine, é cristalino que a substituição da palavra “dados” por “fatos” no contexto
delineado na assertiva trata-se exclusivamente de matéria interpretativa, posto que não há qualquer
modificação no teor essencial do dispositivo, uma vez que ao candidato não resta prejudicada a
questão em espeque.
Ademais, é mister mencionar que o dicionário define a palavra “dados” como sinônimo
de “fatos”. Vejamos:

“Sinônimo de dados:
Conjunto de informações que se tem sobre algo ou a:
1informações, elementos, materiais, bases, fatos, conhecimentos, referências,
conceitos, noções, aspectos.
(extraído no site https://www.sinonimos.com.br/dados/)”

Portanto, forte na fundamentação ex positis, indefiro o recurso interposto pela
candidata devendo permanecer com assertiva adequada a alternativa C da questão n° 13 da prova
para o cargo de Assistente Social.
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III - O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Primavera do Leste – MT, 30 de março de 2017.

Carlos Laete Pereira da Silva
Secretário Municipal de Administração

Edvane Evangelista Dias
Presidente da Comissão Permanente
Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado
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