
O CRESS 12ª Região, seguindo as deliberações do 
conjunto CFESS/CRESS, especialmente no eixo 
da Seguridade Social, defende o CONCURSO 

PÚBLICO como uma forma democrática de acesso ao 
trabalho no setor público.

O conjunto CFESS/CRESS através das diversas temáticas 
que elege para a refl exão junto a categoria profi ssional tem 
enfatizado a importância das políticas públicas para os/as 
trabalhadores/as brasileiros/as e a necessária presença dos 
Assistentes Sociais neste âmbito de atuação. 

Vale destacar que no Artigo 37 da Constituição Federal 
de 1988, está previsto na alínea II que “a investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei [...]”, isto quer dizer 
que o CONCURSO PÚBLICO garante acesso aos cargos 
públicos àqueles que estão devidamente preparados, pois 
precisam passar por prova de conhecimento, sendo o seu 
conteúdo igual para todos, impedindo o clientelismo.

A partir do preconizado em nossa Constituição Federal, 
o CONCURSO PÚBLICO, garante aos trabalhadores/
as o direito de disputar o acesso a cargos públicos, 
democratizando e qualifi cando as instâncias organizativas 
do Estado, pois os/as profi ssionais investidos do cargo 
público assumem o compromisso de servir a coletividade, 
através de seu trabalho autônomo e competente.

Defende-se o CONCURSO PÚBLICO, por entender 
que esta ação evita as práticas de fi siologismo político, o abuso de cargos comissionados, os 
contratos temporários e as terceirizações, o que tem resultado na privatização das funções 
estatais.

Nessa perspectiva, o conjunto CFESS/CRESS em suas deliberações, no eixo da Seguridade 
Social, afi rma a luta em defesa do Comando Único das políticas sociais, e sustenta o 
posicionamento contrário à atuação de Organizações Sociais (OSs), de Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), de Fundações Estatais de Direito Privado e 
da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) nas políticas sociais, na medida 
em que defende-se que o Estado assuma a responsabilidade de gestão e implementação das 
políticas públicas.

A defesa do CONCURSO PÚBLICO para acessar o trabalho no âmbito das políticas 
sociais tem por fi nalidade a garantia dos direitos trabalhistas aos servidores concursados, a 
qualidade dos serviços prestados aos usuários das políticas sociais, a autonomia profi ssional, 
a transparência nos processos de contratação de pessoal, o direito a concorrência igualitária 
aos candidatos, fortalecendo a democracia. 
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Ademais a atuação profi ssional dos/das Assistentes Sociais nas políticas sociais, dentre as 
quais: saúde, assistência social, previdência social, habitação, educação etc. tem por objetivo 
viabilizar o acesso aos direitos sociais. Desta forma, nestes campos sócio-ocupacionais, 
o CONCURSO PÚBLICO para os/as Assistentes Sociais permite uma ação que busque a 
superação da fragmentação destas políticas, bem como a garantia de condições de trabalho, 
mantendo público o que é público, oportunizando a contratação de profi ssionais habilitados, 
instituindo uma prática comprometida com o projeto ético-político do Serviço Social, 
distanciando-se de práticas assistencialistas, clientelistas e voluntaristas.

O CONCURSO PÚBLICO para os/as Assistentes Sociais propicia a prestação de serviços 
públicos para todos os trabalhadores/as na perspectiva da emancipação, possibilitando o livre 
exercício das atividades inerentes à profi ssão, a ampla autonomia e a liberdade na realização 
de seus estudos e pesquisas, conforme preconizado no Código de Ética, bem como evitando a 
rotatividade intensa de profi ssionais o que prejudica o trabalho construído junto aos usuários 
dos serviços, programas e projetos sociais.

Enfatiza-se que a luta pelo CONCURSO PÚBLICO no âmbito do CRESS 12ª Região tem 
por pressuposto a defesa de certames com carga horária condizente com o Artigo 5º A da Lei 
Federal nº 8.662/1993 que regulamenta a profi ssão, na qual institui uma carga horária de 30 
horas semanais, sem redução salarial. E neste sentido nos Artigos 4º e 5º da mesma Lei, estão 
defi nidas as atribuições e competências da/o profi ssional de Serviço Social, cujo processo 
de trabalho está intimamente vinculado ao acesso e garantia de direitos, na perspectiva de 
assegurar universalidade de acesso aos bens e serviços produzidos pela sociedade e emancipação 
humana. Neste contexto, o exercício da profi ssão requer profi ssionais capazes de intervir em 
situações complexas, vinculadas a inúmeros determinantes e sujeitos individuais e coletivos 
que devem ser compreendidos em sua historicidade e totalidade, levando-as/os a enfrentar 
um elevado índice de estresse, bem como exigindo um grande esforço mental o que requer 
o reconhecimento da sua importância e necessária atuação na realidade social, demandando 
uma remuneração adequada.

Por fi m, a luta e defesa do CONCURSO PÚBLICO, no âmbito das políticas sociais, tem 
por princípio básico a efetivação dos direitos da população usuária e a garantia de acesso a 
serviços de qualidade, com profi ssionais, dentre eles os/as Assistentes Sociais comprometidos 
com as necessidades sociais da classe trabalhadora.

Nesta perspectiva o CRESS 12ª Região lançou no II Congresso Catarinense de Assistentes 
Sociais, realizado de 06 a 08 de julho de 2016, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, a  
Campanha Estadual em Defesa do Concurso Público, tendo como meta informar a sociedade 
civil e os gestores sobre a importância do CONCURSO PÚBLICO para os/as Assistentes 
Sociais.
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