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NOTA DE REPÚDIO 

 

O Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Norte (CRESS/RN), 

entidade que orienta, disciplina e fiscaliza o trabalho de Assistentes Sociais no Estado, 

torna público seu repúdio à Prefeitura Municipal de Macaíba na gestão do Prefeito 

Edivaldo Emídio da Silva Júnior que republicou o Edital n° 001/2020 de concurso público 

para o quadro de provimento efetivo no último dia 19 de maio, oferecendo diversas vagas 

e, especialmente, 16 para Assistentes Sociais.  

Desde o lançamento do edital, ainda no ano de 2020, que a Comissão de Orientação 

e Fiscalização (COFI) do CRESS/RN vem tentando diálogo com a gestão municipal por 

meio do envio via ofício de 02 (duas) notificações e 05 (cinco) solicitações de reuniões a 

fim de que a carga horária de trabalho para a/o Assistente Social seja retificada de 40 

(quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, conforme dispõe o Art. 5º-A da Lei Federal n° 

8.662/1993, porém sem nenhum retorno. 

A atuação profissional da/o Assistente Social passa por uma dimensão intelectual 

e complexa que foi considerada para a aprovação da Lei Federal n° 12.317/2010 que 

institui o direito à carga de 30 horas semanais de trabalho para a categoria. Essa jornada 

possibilita uma melhor qualidade no atendimento à população e, por conseguinte, 

contribui diretamente para a garantia de melhores condições de trabalho, tendo em vista 

as peculiaridades das atividades cotidianas, em sua maioria, perpassando casos de 

violações de direitos. 

Contudo, a Prefeitura respeitou o cumprimento de 30 horas semanais de trabalho 

para outras categorias profissionais, mas no caso do Serviço Social não aconteceu o 

mesmo. Portanto, reiteramos nosso repúdio a atual gestão do município de Macaíba pelo 

desrespeito à jornada de trabalho de 30 horas semanais para as/os Assistentes Sociais 

que atuarão na cidade e pela falta de abertura ao diálogo, já que investimos diversas 

tentativas. 

 

Natal, 26 de maio de 2022. 
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