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SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA 
RESOLUÇÃO Nº 678/2011–PGJ, DE 31 DE JANEIRO DE 2011 

(PROTOCOLADO Nº 123.396/10) 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, 
de 11/11/2019 

 

 Altera a descrição das atribuições do cargo de 
Analista de Promotoria I, Especialidade 
Assistente Social (Código ANS-1.01), 
constante do Anexo II da Resolução nº 662/10-
PGJ, de 08 de outubro de 2010 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “d”, 

do inciso V, do art. 19, da Lei Complementar estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, e 

tendo em vista as disposições constantes no parágrafo único, do art. 4º, da Lei Complementar 

estadual nº 1.118, de 1º de junho de 2010, 

 

RESOLVE EDITAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. A descrição das atribuições do cargo de Analista de Promotoria I, Especialidade 

Assistente Social, constante do Anexo II da Resolução nº 662/10- PGJ, de 08 de outubro de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
ANEXO II 

A QUE SE REFERE O ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 662/2010-PGJ,  

DE 8 DE OUTUBRO DE 2010 

  
Código Cargo Especialidade 

ANS-1.01 ANALISTA DE PROMOTORIA I Assistente Social 

Rol de 
atribuições 
 

Prestar suporte técnico-especializado aos órgãos de execução do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, de acordo com as suas respectivas áreas de 
atuação, colaborando nas atividades de planejamento, implementação, controle 
e avaliação de planos, programas e projetos relativos à matéria de Serviço 
Social; avaliar políticas sociais de interesse para a Instituição junto aos órgãos 
da administração pública direta ou indireta, organizações sociais, movimentos 
sociais e conselhos de direito, por meio de: visitas institucionais, reuniões, 
pesquisas, elaboração e utilização de roteiros e formulários; realizar estudos 
sociais em processos e procedimentos administrativos do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, utilizando como instrumentos técnico-operativos: 
entrevistas, visitas domiciliares, contatos e/ou visitas à rede de atendimento; 
elaborar relatórios e pareceres sociais decorrentes das atividades de 
assessoria, avaliação de políticas e estudos sociais; colaborar e participar de 
eventos, congressos, reuniões, seminários e encontros relevantes ao 
aperfeiçoamento profissional próprio e dos demais integrantes da Instituição; 
mapear recursos da rede de serviços socioassistenciais, de saúde, da 
educação, da habitação, do trabalho, do esporte, da cultura, do lazer e demais 
políticas públicas, visando subsidiar as atividades próprias dos órgãos de 
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execução do Ministério Público do Estado de São Paulo; analisar e emitir 
pareceres sociais, sob o prisma de interesse da Instituição, sobre planos, 
orçamentos, fundos e relatórios de gestão e pesquisas das políticas públicas; 
colaborar na implementação de conselhos, fundos e planos de ação das 
políticas sociais, bem como com os programas de formação continuada dos 
conselheiros tutelares e de direito; planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações e 
decisões no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo; prestar 
atendimento em matéria de Serviço Social aos servidores, membros e seus 
familiares na Área de Saúde do Ministério Público do Estado de São Paulo, por 
intermédio de atuação em equipe multiprofissional; orientar e manter o controle 
de expedientes; interpretar documentos para atender às necessidades do 
serviço; realizar triagem socioeconômica para o fornecimento de auxílio ou 
encaminhamento para entrosamento com recursos sociais e comunitários 
locais e regionais; efetuar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre matérias específicas da área de Serviço Social; 
manter contato com instituições sociais e de saúde; examinar processos e 
procedimentos de interesse do Ministério Público do Estado de São Paulo 
dentro de sua área de atuação; executar tarefas correlatas, por determinação 
superior ou quando o serviço assim o exigir. 
 

Requisitos para 
investidura: 
 

1. Escolaridade: Nível Superior. 
2. Habilitação legal específica: Curso superior em Serviço Social, devidamente 
reconhecido. 
3. Experiência profissional: Não é necessária. 
4. Registro profissional no órgão de classe competente: É necessário. 
5. Jornada de Trabalho: Comum (trinta horas semanais). 
  
 

 
Vedações 
 

Estatutárias (artigos 242 e 243 da Lei Estadual nº 10.261, de 28/10/1968), 
exercício de consultoria técnica e da advocacia. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições 

em contrário. 

São Paulo, 31 de janeiro de 2011 

FERNANDO GRELLA VIEIRA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011, p.54 

 


