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O/a assistente social pode realizar o 
exercício profissional em dupla função 
no mesmo ambiente ocupacional?

A existência de dúvida referente ao 
exercício profissional em dupla fun-
ção no mesmo espaço ocupacional se 
apresenta como demanda frequente. O 
Serviço Social é uma profissão inscrita 
na divisão sócio técnica do trabalho, 
estando inserida em nosso modo de 
produção, os seja, modo de produção 
capitalista. Porém, é um princípio de 
nossa profissão não fomentar o avanço 
da exploração do/a trabalhador/a e da 
precarização das relações de trabalho.

A Lei de 8.662/1993, nos artigos arti-
go 4º e 5º, expressa as competências e 
atribuições privativas dos/as assisten-
tes sociais nos diversos campos sócios 
ocupacionais. O/a Assistente Social 
pode ampliar a diversidade da sua atu-
ação, no entanto é fundamental que 

Em 2016, o Serviço Social no Brasil 
completa 80 anos de uma trajetória 
de luta na defesa intransigente dos 
direitos humanos. Nos últimos cinco 
anos a categoria de assistentes sociais 
duplicou o seu tamanho, e hoje so-
mos mais de 165 mil profissionais em 
todo o país. Este contexto traz desafios 
também para o CRESS-PR, e por este 
motivo apresentamos como tema de 
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entenda a conjuntura que afeta o seu 
campo de trabalho para defender suas 
demandas e aproveitar oportunidades 
para ocupar novos espaços.

Com base em nosso papel precípuo e 
no compromisso acima exposto, se fa-
zem necessárias reflexões sobre o exer-
cício da profissão em dupla função a 
partir dos princípios éticos, políticos e 
normativos da profissão.

É preciso entender e analisar o con-
texto, as condições do trabalho e os 
interesses que permeiam as relações 
sociais. É preciso também perceber se 
as demandas oportunizam um exercí-
cio profissional qualificado tendo em 
vista o Código de Ética da Profissão, 
que preconiza a liberdade como valor 

capa desta edição o tema da re-terri-
torialização, cuja proposta é debater a 
implantação de novos NUCRESS. A pu-
blicação traz também as Bandeiras de 
Luta do Serviço Social, um documento 
que deve orientar o trabalho das/os as-
sistentes sociais e a agenda política da 
categoria. Aborda, ainda, a temática 
do exercício do controle social pelas/
os assistentes sociais e a participação 

ético central e o compromisso com au-
tonomia e valores emancipatórios dos 
indivíduos, bem como garante “ampla 
autonomia no exercício da profissão”. 
Esta autonomia deve estar sempre 
atrelada à responsabilidade e ao com-
promisso ético com a qualidade dos 
serviços prestados aos usuários nos 
diversos espaços das políticas sociais.

Neste sentido, o/a assistente social 
deve refletir de forma crítica sobre as 
suas condições éticas e técnicas para 
exercício da profissão, tendo em vista 
que o acúmulo de funções pode trazer 
prejuízos aos usuários. Nos casos em 
que este acúmulo trouxer prejuízos, 
o/a Assistente Social pode respon-
der eticamente, conforme os princípios 
normativos da profissão.

do CRESS-PR na articulação das Confe-
rências de Direitos Humanos. Por fim, a 
revista traz informações sobre o Reca-
dastramento Nacional Obrigatório e o 
15ª Congresso Brasileiro de Assistentes 
Sociais, que acontecerá em Olinda/PE 
no mês de setembro. Este é o panora-
ma das ações, dos desafios e das lutas 
que estão colocadas para todas/os nós 
ao longo deste ano!
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Todos os anos são realizados encontros regionais 
descentralizados e o Encontro Nacional de Serviço 
Social. Estes encontros contam com a participação 
de profissionais da direção e da base dos CRESS, que 
são eleitos democraticamente em assembleias. São 
espaços de articulação política e de deliberações 
da categoria, que se posiciona ante aos desafios do 
exercício profissional e frente à realidade social com 
que nos defrontamos cotidianamente.

Há algum tempo, entretanto, algumas pautas vêm 
se constituindo como uma agenda permanente. Ou 
seja, são parte de um corpo de propostas histórica e 
coletivamente construídas, que estão estreitamente 
vinculadas aos compromissos ético-políticos da pro-
fissão. Por esta importância, devem toda a categoria 
deve se apropriar destas pautas, para o fortaleci-
mento do projeto ético político profissional. Por isso 

o CRESS-PR disponibilizou em seu site o documento 
lançado pelo CFESS “Bandeiras de Lutas”.

“A publicação das Bandeiras de Lutas dos assistentes 
sociais é um instrumento que reafirma os compro-
missos da categoria com a profissão, com a qualida-
de dos serviços prestados à população, com a Segu-
ridade Social e com os Direitos Humanos, em tempos 
de precarização do ensino, das condições e relações 
de trabalho, do acirramento do neoliberalismo e do 
conservadorismo”, afirma a conselheira do CRESS-PR, 
Daniela Möller. Para ela, este é um documento que 
deve servir para direcionar o trabalho dos assistentes 
sociais e a agenda política dos enfrentamentos que 
se fazem necessários para construir uma sociabili-
dade que esteja em consonância com os princípios 
eleitos pela categoria e inscritos no código de ética 
profissional.
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Serviço Social: Uma profissão 
que assume Bandeiras de Luta

Saiba mais sobre o documento que deve direcionar o trabalho dos/as Assistentes Sociais

O documento com as Bandeiras de Luta, aprovado no 
44º Encontro Nacional CFESS-CRESS, está estruturado 
em três eixos: defesa da profissão, da seguridade social 
e dos direitos humanos. 

A publicação contém 12 páginas e está disponível em 
www.cresspr.org.br dentro da aba “Publicações”. 



CRESS Em mOvImENTO

Os estudantes do último período do curso de Serviço 
Social da Faculdade Bagozzi receberam o CRESS-PR para 
uma palestra sobre a atividade profissional no dia 25 
de novembro. A palestra foi realizada pela Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COFI), em articulação com a 
Comissão Temática de Trabalho e Formação Profissional.

O CRESS-PR esteve presente no evento que ocorreu 
nos dias 23 a 25 de novembro em Curitiba. O evento 
debateu as formas de violência contra as mulheres e a 
erradicação das desigualdades de gênero na sociedade.

Formação profissional 
com estudantes da 
Faculdade Bagozzi

O X Encontro do Fórum das COFIs, que aconteceu 
no dia 30 de novembro, reuniu Agentes Fiscais 
e conselheiras/os membros das Comissões dos 
três estados da região sul. O encontro contou 
com a presença de Charles Toniolo, professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A Frente Mobiliza Curitiba lançou, no dia 26 de novembro, o livro “O mito do 
planejamento urbano democrático: reflexões a partir de Curitiba”. A publicação é 
um registro, por meio de artigos, da luta deste coletivo de entidades na tentativa 
de trazer a participação popular para a revisão do Plano Diretor de Curitiba. O 
CRESS-PR integra a Frente.

CRESS-PR sediou 
o X Encontro do 
Fórum das COFIs

Lançamento de livro sobre revisão 
do Plano Diretor de Curitiba

1ª Jornada Nacional 
Mulher Viver Sem 
Violência
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No dia 29 de janeiro o CRESS-PR recebeu a visita de estudantes 
da Região VI da ENESSO, que estavam em Curitiba para o 
XXXVIII Conselho Regional de Entidades Estudantis de Serviço 
Social – CORESS, realizado nos dias 29 a 31 de janeiro. O 
CORESS é um espaço para a construção, em nível regional, 
das pautas do XXXVIII Encontro Regional de Estudantes de 
Serviço Social – ERESS, que acontecerá em Santa Maria/RS.

Assistentes sociais e profissionais de outras categorias se reuniram no centro de 
Curitiba, no dia 17 de dezembro, no ato “Manicômios nunca Mais” para protestar contra 
a nomeação de Valencius Wurch, ex-diretor do maior manicômio privado da América 
Latina, para a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério 
da Saúde. O CRESS-PR apoiou o movimento, entendendo esta nomeação como uma forte 
ameaça às conquistas instituídas em 2001 pela Lei da Reforma Psiquiátrica.

Estudantes da ENESSO 
visitam a sede do 
CRESS-PR

O Núcleo Regional do CRESS-PR – NUCRESS Cascavel realizou, no 
dia 23 de fevereiro, a “Oficina da Construção Coletiva das Condi-
ções Éticas e Técnicas do Exercício Profissional do/a Assistente So-
cial articulada ao sigilo profissional”. Na avaliação da coordenação 
do NUCRESS o encontro foi um momento ímpar, pois houve grande 
adesão das/os Assistentes Sociais de Cascavel e toda a região, mos-
trando que a categoria atendeu ao chamado para o evento.

Oficina sobre Sigilo 
Profissional em Cascavel

Assistentes Sociais presentes 
na Luta Antimanicomial
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Estudantes da Unioeste 
de Toledo recebem 
visita do CRESS-PR
Os estudantes do último período do curso de Serviço Social da 
Unioeste, campus de Toledo, receberam no dia 26 de fevereiro a vi-
sita do CRESS-PR para uma palestra sobre formação profissional.



O número de assistentes sociais cresceu considera-
velmente nos últimos anos. De acordo com o Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS), até janeiro deste 
ano havia 166 mil profissionais com registro ativo 
nos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). 
É o segundo país no mundo em quantitativo de as-
sistentes sociais, ficando atrás apenas dos Estados 
Unidos. 

A pesquisa “Assistentes Sociais no Brasil: Elementos 
para o estudo do perfil profissional”, divulgada em 
maio de 2005 pelo CFESS, aponta que em junho de 
2003 havia 61.151 profissionais com registro ativo. Ou 
seja, em quase treze anos o número dobrou. Este cres-
cimento coloca para os Conselhos Regionais de Serviço 
Social o desafio de ampliar a participação da categoria 
em seus diversos espaços. 
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CRESS-PR propõe a implantação 
de novos NUCRESS para 

aproximar mais a categoria
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Entendendo isto, o CRESS-PR tem buscado aperfei-
çoar suas estruturas de base a partir da proposta de 
descentralização do Conselho em todas as suas ins-
tâncias. Dentro desta proposta, os Núcleos Regionais 
(NUCRESS) são de fundamental importância. Criados 
no final dos anos 1990 como uma iniciativa do CRESS-
-PR, os NUCRESS se constituem em organizações de 
base compostas por profissionais eleitos pela catego-
ria local e que têm a tarefa de contribuir com o enca-

minhamento político-organizativo das atividades no 
seu território.

Atualmente o CRESS-PR conta com treze Núcleos Re-
gionais: Cascavel, Cornélio Procópio, Campo Mourão, 
Foz do Iguaçu, Pato Branco, União da Vitória, Maringá, 
Umuarama, Ivaiporã, Paranavaí, Francisco Beltrão, 
Ponta Grossa e Guarapuava.

“Re-territorialização”
O número de assistentes sociais no Paraná também 
teve um grande aumento. Se em 2000 havia 1.731 
profissionais registrados no CRESS-PR, em 2016 há 
11.316 profissionais cadastrados e 7.326 inscrições 
ativas. Por isso, uma das estratégias para este ano é a 
re-territorialização, com previsão de implantação de 
mais sete NUCRESS. 

Esta é uma ação fundamental para a concretização 
do processo de descentralização, pois permitirá que 
o Conselho esteja mais próximo das/dos assistentes 
sociais que tinham dificuldades em participar de ati-
vidades promovidas pelos Núcleos já existentes e/ou 
nas sedes da Seccional e de Curitiba, em razão da dis-
tância entre as localidades. 

A ampliação também favorecerá uma via de mão du-
pla, de forma que a categoria possa vir a expressar 
suas necessidades por meio das articulações e parti-
cipações nas atividades e reuniões de Conselho Pleno 
de Planejamento Participativo já existentes, por meio 
dos respectivos NUCRESS.

“O que a gente quer com este processo de re-territo-
ralização é possibilitar que todas e todos as/os as-
sistentes sociais participem das ações do CRESS-PR”, 
ressalta o conselheiro Uilson José Gonçalves Araújo, 
vice-presidente do Conselho. “Isso é importante para 
que a categoria entenda que todas e todos nós somos 
o CRESS”, complementa Maysa Vasconcellos Costa, do 
Conselho Fiscal do CRESS-PR.

Próximos passos
No final de janeiro deste ano o Grupo de Trabalho de 
Re-Territorialização se reuniu para definir como será o 
processo de criação dos novos NUCRESS. Os sete novos 
Núcleos propostos são Apucarana, Cianorte, Irati, Jacare-
zinho,  Litoral, Telêmaco Borba e  Toledo.

Cada integrante do GT fará a articulação juntamente 
com o/a Assistente Social de referência de cada um dos 
Núcleos propostos. Serão agendadas reuniões com to-
dos/as os/as profissionais das cidades que façam parte 
dos novos NUCRESS, e as datas, locais e horários serão 
divulgadas no site e Facebook do CRESS-PR.
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CRESS-PR disponibiliza informações sobre participação de 
Assistentes Sociais em conselhos, fóruns, frentes e conferências

O exercício do controle social tem sido uma das estraté-
gias de vários movimentos da sociedade que lutam por 
um Estado Democrático de Direito. Toda atuação den-
tro destes espaços deve ser entendida como uma forma 
de construir mediações pela universalização das políti-
cas sociais, na ampliação dos direitos, na socialização 
da política, na luta pela redistribuição dos recursos e 
do fundo público, independente de qual política esteja 
em questão. 

Quando o/a assistente social ocupa a vaga em conselho, 
fórum ou conferência como representante de entidade 
da sociedade civil, como o CRESS, ou mesmo quando 
assume tal representação por indicação de gestão go-
vernamental, existe sempre um princípio direcionador 
para a sua atuação.  E para orientar esta participação 
e também construir em conjunto um espaço interativo 
sobre os espaços de controle social, o CRESS lança em 
seu site o Observatório do Controle Social.

O observatório traz orientações, informações sobre quem 
são as/os conselheiras/os que representam a categoria 
nos diversos espaços, e apresenta documentos referentes 
à participação enquanto representante do CRESS-PR.

Assistente Social, 
você participa de algum espaço 
de Controle Social?

Como funciona o Observatório do Controle Social

Na página do Observatório há menus que dão 
acesso às orientações e informações para a ca-
tegoria, como: 

> Orientações para assistentes sociais que pre-
tendem participar de espaços de controle social;
> Representação do CRESS-PR nos espaços;
> Documentos referentes à participação de assis-
tentes sociais na condição de representantes do 
CRESS
> Quem são os/as assistentes sociais que ocu-
pam espaços de controle social no Paraná

O último item será alimentado com base em in-
formações fornecidas pela categoria. Se você é 
assistente social e ocupa algum espaço de con-
trole social nos informe: contato@cresspr.org.br.

Conheça agora o Observatório! Acesse  
www.cresspr.org.br/site/observatoriodocontrolesocial/

Sobre a participação em conselhos, 
fóruns, frentes ou conferências:

Uma ressalva é sempre importante: a 
participação nestes espaços deve estar 
sempre acompanhada pela mobilização 
e articulação social.  Os espaços institu-
cionalizados de controle social são impor-
tantes conquistas, mas não se pode pres-
cindir da mobilização social, dos fóruns de 
debates, das frentes populares. Somente 
desta forma se pode construir estratégias 
qualificadas de enfrentamento.

Princípios direcionadores para 
representantes da sociedade civil ou 
de órgãos governamentais:

O posicionamento em favor da equi-
dade e justiça social, que assegure 
universalidade de acesso aos bens 
e serviços relativos aos programas 
e políticas sociais, bem como sua 
gestão democrática’ é um princípio 
direcionador da nossa categoria na 
participação dos espaços públicos. 

O Serviço Social é uma profissão regi-
da por um Código de Ética profissio-
nal, que dispõe de princípios funda-
mentais, entre eles o de fortalecer a 
intervenção profissional crítica, autô-
noma, ética e politicamente compro-
metida com a classe trabalhadora e 
as organizações populares de defesa 
de direitos. A busca pela autonomia 
deve ser assim uma constante em 
qualquer representatividade que o/a 
assistente social tenha.
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Confira um resumo da participação do Conselho em etapas livres, municipais e regionais:

Atuação na mobilização das 
Conferências de Direitos Humanos

Desde 2015 o CRESS-PR vem participando ativamente do 
processo de mobilização e articulação das conferências li-
vres, municipais e regionais de Direitos Humanos, integran-
do um coletivo de entidades que se reúne na sede do Con-
selho, em Curitiba.

Conferência Regional reuniu Pinhais, Piraquara e Quatro Barras

Nos dias 9 e 10 de dezembro o CRESS-PR esteve na Conferência Regional de Di-
reitos Humanos realizada em Pinhais, promovida de forma regionalizada pelos 
municípios de Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. No Dia Internacional dos Direi-
tos Humanos (10/12), a assistente social e professora de Serviço Social da UFPR 
Litoral, Andréa Braga, representou o Conselho na mesa que debateu a temática 
“Afirmação e Fortalecimento da Democracia”.

Conferência Livre Regional no Litoral

Nos dias 12 e 13 de dezembro o CRESS-PR esteve presente na Conferência Livre 
Regional de Direitos Humanos “Um Olhar Caiçara”, que aconteceu em Matinhos, 
litoral do Paraná. O evento possibilitou às/aos participantes refletirem sobre as 
demandas locais e regionais, bem como elaborar proposições. “A conferência 
mostrou que o povo caiçara é solidário, com grande capacidade mobilizadora e 
disposto a fazer o enfrentamento das situações de violações de direitos humanos 
de forma coletiva”, avalia a conselheira Renária Moura.

Movimentos e organizações protagonizaram Conferência de Londrina

A assistente social Rosângela Costa Andrean, da Seccional de Londrina e inte-
grante da Comissão Organizadora da Conferência, destacou o protagonismo dos 
movimentos sociais na realização da 1ª Conferência Municipal de Londrina, que 
aconteceu no dia 30 de janeiro. O evento, aliás, só aconteceu graças à mobiliza-
ção das entidades e às três semanas de intenso trabalho, já que a Conferência 
deveria ter sido convocada pela Prefeitura, mas não foi. 

Curitiba realizou pela primeira vez sua Conferência

A 1ª Conferência Municipal aconteceu nos dias 12 e 13 de fevereiro e contou com 
mais de 300 inscritos. Na avaliação do assistente social Fernando do Carmo Lopes, 
da Câmara Temática de Ética e Direitos Humanos, a conferência é um espaço im-
portante para a articulação e organização política dos movimentos sociais. "A con-
ferência reforça os espaços de controle social e exige do Estado o compromisso com 
os grupos oprimidos, reforçando o dever do Estado em garantir políticas públicas 
aos grupos que historicamente foram excluídos pelo mesmo", afirmou Fernando.

Além de atuar neste coletivo, o CRESS-PR está presente na 
Comissão Organizadora da XI Conferência Estadual, sendo 
representado pela conselheira Renária Moura, que também 
integra o Conselho Permanente de Direitos Humanos do Pa-
raná (COPEDH/PR). 
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Com o objetivo de qualificar suas 
ações, o Conjunto CFESS-CRESS quer 
conhecer melhor a categoria de assis-
tentes sociais no país. Para isso, pro-
fissionais com registro nos Conselhos 
Regionais de todo o Brasil deverão par-
ticipar do Recadastramento Nacional 
Obrigatório.

Em breve, o Conjunto CFESS-CRESS 
lançará uma Campanha de divulga-
ção com todas as informações. O/A 
profissional devidamente inscrito/a 
no CRESS poderá acessar, de qualquer 

Assistentes Sociais 
deverão participar 
do Recadastramento 
Nacional Obrigatório

computador com acesso à internet, 
site oficial da campanha, cujo link 
também estará disponível no site do 
CRESS-PR. Juntamente com o sistema 
elaborado para o Recadastramento, 
o/a assistente social poderá participar 
da pesquisa Perfil dos/as assistentes 
sociais no Brasil: Condições de Traba-
lho e Exercício Profissional. Esta etapa 
é opcional, mas é fundamental para 
subsidiar e fortalecer as ações do Con-
junto CFESS-CRESS na defesa do exercí-
cio profissional.

A partir do início do Recadastramento 
Nacional os CRESS passarão a emitir 
novo documento de identidade profis-
sional, na modalidade de cartão poli-
carbonato com chip, com vistas a per-
mitir maior segurança e adaptação à 
nova realidade tecnológica. Com isso, 
assistentes sociais que efetuarem novo 
registro após o início do processo já re-
ceberão o novo DIP.

Fique atento/a ao site do CRESS-PR 
para obter as informações sobre o perí-
odo de recadastramento!

O Congresso Brasileiro de Assisten-
tes Sociais (CBAS) de 2016 acontecerá 
num momento histórico para a catego-
ria de assistentes sociais. Com o tema 
“80 anos do Serviço Social no Brasil – a 
certeza na frente, a história na mão”, o 
CBAS comemorará algumas datas sig-
nificativas para a trajetória da profis-
são. Além disso, são 60 anos de funda-
ção da Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Serviço Social (Abepss) e 
20 anos das Diretrizes Curriculares.

Nos dias 5 a 9 de setembro as cidades 
de Olinda e Recife, em Pernambuco, 
abrem seus braços com o toque empol-
gante e emocionante de seus frevos e 
maracatus, algumas das maiores ma-
nifestações populares do Brasil, para re-
ceber assistentes sociais de todo o país.

15º CBAS irá comemorar os 80 
anos de Serviço Social no Brasil

Para saber mais sobre o 15º CBAS acesse o site: www.cbas2016.com.br

Reconhecidamente consolidado como 
o maior congresso da categoria, nesta 
edição o evento apresentará algumas 
mudanças em seu formato, que são 
resultado de avaliações acumuladas 

pelas entidades organizadoras ao lon-
go de sua realização. Entre as mudan-
ças está a realização de três grandes 
conferências centrais e 10 plenárias 
simultâneas.



Contando com a participação de assis-
tentes sociais de diversos municípios 
paranaenses e de ao menos cinco esta-
dos brasileiros, o VI Congresso Parana-
ense de Assistentes Sociais movimen-
tou importantes reflexões ao longo de 
quatro dias. 

O encontro foi realizado em Curitiba 
nos dias 11 a 14 de novembro e teve 
como tema “Direitos Humanos e Servi-
ço Social: desafios e perspectivas para 
o exercício profissional”. Foram abor-
dados temas essenciais para a catego-
ria, como projeto ético-político, ética 
e sigilo profissional, Serviço Social na 
educação, retrocessos de direitos, mo-
vimentos sociais em articulação com o 

VI CPAS debateu a relação 
do Serviço Social com os 
Direitos Humanos

Serviço Social, formação profissional e 
supervisão de estágio, entre outros.

Os números do VI CPAS mostram por 
que este é o maior evento do Serviço 
Social no Paraná. Foram mais de 600 
participantes, 151 trabalhos aprova-
dos e 105 apresentados, mais de 20 
mesas de debate em diferentes forma-
tos (oficinas, plenárias, conferências, 
cursos, cine-debates) e 45 palestrantes 
voluntários.

Em nosso site disponibilizamos as no-
tícias sobre como foi o VI CPAS, fotos e 
os trabalhos apresentados. Não deixe 
de acessar: www.cresspr.org.br/cpas

O Dia da/o Assistente Social, come-
morado em 17 de maio, será marcado 
neste ano por um momento muito sig-
nificativo para a categoria: 80 anos de 
Serviço Social no país.

A história começa com a fundação 
da primeira escola de Serviço Social 
(1936), eleita como a data em que 
surge a profissão de Serviço Social 
no país (no Paraná a primeira escola 
foi criada em 1944), perpassando por 
momentos históricos como a criação 
do CFESS, o Congresso da Virada, a 
elaboração do Código de Ética, a apro-

Dia da/o Assistente Social nos 80 
anos do Serviço Social no Brasil

vação da Lei das 30 horas, até chegar 
aos dias atuais, com a mensagem de 
que a defesa intransigente do valor 
da liberdade deve continuar sendo a 
direção dessa profissão combativa e 
defensora dos direitos da classe tra-
balhadora.

Por esta razão, o Dia da/o Assistente 
Social deste ano será uma data mais 
do que especial. Acompanhe as infor-
mações sobre as atividades de come-
morações no Paraná no site do CRESS/
PR e junto aos Núcleos Regionais do 
CRESS.
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Agenda

14 e 15 De abriL
• SemináriO SiStema De JuStiça e DireitOS HumanOS na unibraSiL

9 a 15 De maiO
• Semana DO ServiçO SOCiaL

15 De maiO
• Dia Da/O aSSiStente SOCiaL

Muitos locais ainda não cumprem a Lei das 30 horas!

 A Comissão de Orientação e Fiscalização do exercício profissional (COFI) do 
CRESS/PR tem acompanhado e lutado junto com a categoria pela efetivação da 
Lei n° 12.317/2010, que fixou a jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem 
redução salarial para os/as Assistentes Sociais.

 Ao tomar conhecimento de concursos abertos sem respeitar a carga horária o 
CRESS tem atuado no sentido de alertar a instituição ou órgão para a inconstitu-
cionalidade do edital. Também também atuado na apuração de denúncias. 

 No entanto, a estratégia que mais tem dado certo é a de orientar os/as profissio-
nais para que exijam do poder público que se efetive a mudança para as 30 horas. 

 No site do CRESS-PR mantemos um Observatório das 30 horas, com  a lista dos 
locais no Paraná que efetivaram a Lei. Acesse! Se o seu local de trabalho já efeti-
vou e ainda não está listado lá, informe o CRESS-PR.

Observatório das 30h


