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EDITAL nº 001/2022 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 
O Agros - Instituto UFV de Seguridade Social está contratando um Assistente Social para prestação de 

serviços no Semente – Serviço Agros de Atendimento à Saúde Mental e no Programa Agros de Atenção 

à Saúde Mental em Contexto de Adicções, localizado em Viçosa-MG, por prazo determinado de 01 (um) 

ano, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 

 

O Semente - Serviço Agros de Saúde Mental é responsável pelo acompanhamento de pacientes 

psiquiátricos com transtornos mentais severos e persistentes. Trata-se de uma equipe interdisciplinar 

com orientação psicanalítica e metodologia dialógico-participativa que acompanha semanalmente, em 

caráter ambulatorial, este grupo de pacientes, por meio dos atendimentos clínicos individuais e/ou em 

grupo, de oficinas terapêuticas e atividades de inclusão social. 

 

O Programa Agros de Atenção à Saúde Mental em Contexto de Adicções tem por objeto principal 

ampliar a assistência e atenção à saúde dos beneficiários e seus familiares envolvidos no contexto das 

adicções, com escuta das principais demandas e articulação em rede para estruturação de plano 

terapêutico focado na reinserção social do sujeito e fortalecimento da rede de apoio. 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

1.1. Realizar atendimentos individuais e em grupos; 

1.2. Participar das entrevistas iniciais para absorção de novos pacientes; 

1.3.Escutar, orientar, acolher e encaminhar os beneficiários e familiares referentes às demandas 

apresentadas e às possibilidades de espaços de cuidado e quanto às políticas públicas e privadas 

possíveis de serem ofertadas a este público-alvo na rede Agros e mediantes a parcerias; 

1.4.Mapear, atualizar e avaliar quanto a ampliação da rede de clínicas e espaços de cuidado e assistência 

voltados a essa temática, mediante visita técnica compartilhada, fundamentando-se nas diretrizes de 

elegibilidade estabelecidas pela ANS e presentes no Agros; 

1.5. Contribuir para o desenvolvimento e condução dos demais dispositivos clínicos do serviço; 

1.6. Participar de reuniões clínicas com a equipe interdisciplinar;  

1.7. Acompanhar os estagiários no planejamento e desenvolvimento das oficinas terapêuticas; 

1.8. Participar da Supervisão Clínica- institucional. 

 

 

2. DESEJÁVEL 

 

2.1. Ser Pessoa Jurídica;  

2.2. Ter experiência de trabalho ou interesse no campo da Saúde Mental e adicções; 

2.3. Ter afinidade com a metodologia interdisciplinar. 

 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

3.1. Currículo do profissional devidamente comprovado; 

3.2. Proposta financeira; 

3.3. Cópia do CNPJ, caso seja Pessoa Jurídica; 
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4.  PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS 

 

4.1 As propostas devem ser enviadas em envelope lacrado, até o dia 30 de junho de 2022, para: 

Agros – Instituto UFV de Seguridade Social 

Gerência Administrativa - Ref.: Proposta Comercial – Edital 001/2022 

Av. Purdue, s/n, campus da UFV 

36570-900 -  Viçosa – MG. 

 

 

5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 

 

5.1.Análise de currículo; 

5.2.Análise da proposta financeira; 

5.3.Avaliação psicológica do profissional que prestará o serviço; 

5.4.Entrevista. 

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

6.1.O Semente funciona nas terças-feiras de 8h às 12h e de 13h30 às 17h30, e às quartas, quintas e 

sextas-feiras de 8h às 12h, somando 20 horas semanais que deverão ser executadas nos dias e 

horários de funcionamento do Serviço. As outras 10 horas serão dedicadas ao Programa Agros de 

Atenção à Saúde Mental em Contexto de Adicções. 

 

 

 

 

 

Viçosa, 14 de junho de 2022. 

 

 

 

Cláudio Furtado Soares 

Diretor Geral 


