
 
 

 

NOTA DE REPÚDIO SOBRE A CONDIÇÃO SALARIAL DA/O ASSISTENTE 

SOCIAL REFERENTE AO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVO HORIZONTE DO OESTE-RO ANO 2020. 

 

 

O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-23ª Região, RO), vem perante 

esta nota, manifestar seu repúdio frente ao salário proposto para o cargo de 

ASSISTENTE SOCIAL (profissão de nível superior reconhecida e 

regulamentada por Lei Federal nº 8.662/93), proposto no Edital do Concurso 

Público nº 01/2020, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Novo 

Horizonte do Oeste/RO, que tem como objetivo provimento de vagas e vagas de 

reserva do quadro de servidores.  

 
O referido certame, prevê um salário de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) 

para o cargo de Assistente Social, 40 (quarenta) horas, o que demonstra um 

desrespeito, refletindo um verdadeiro descaso com o valioso trabalho dessa 

profissão, reconhecida e legitimada pela sua atuação profissional e compromisso 

com os usuários dos serviços. 

  
Nesta toada, define uma remuneração que não possui respaldo sequer em 

pesquisas de mercado, sendo que tal valor encontra-se muito abaixo do 

praticado no estado de Rondônia. A remuneração proposta demonstra, por parte 

da Gestão Pública, o desconhecimento e o não reconhecimento e devida 

valorização.  

 
Ao abrir um edital para um concurso público com significativa inferioridade 

salarial da/o assistente social, a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do 

Oeste/RO além de desvalorizar essa prática profissional: 

☑ Relativiza sua importância no atendimento às demandas da população e 

desconsidera a sua complexidade, no que tange ao enfretamento das múltiplas 



 
expressões da questão social. 

☑ Demonstra desconhecer a Lei nº 12.317, de agosto de 2010, que trata da 

jornada de trabalho do Assistente Social que é de 30 (trinta) horas semanais, 

vedada a redução do salário. 

☑ Não considera a isonomia salarial pelo grau de complexidade, princípio 

constitucional, a uma profissão que exige formação de nível superior, e que 

implica resposta aos atendimentos de forma qualificada e com eficiência no que 

se refere a matéria de Serviço Social, conforme Lei n° 8662/93, que trata das 

atribuições privativas da profissão.  

 

O CRESS-RO, em conformidade com a defesa do exercício profissional e com 

a qualidade dos serviços prestados à população, recomenda que o Edital seja 

retificado, propondo-se um salário justo, isto é, no valor mínimo de R$ 4.200,00, 

para uma jornada de 30 horas, com base no Projeto de Lei 1827/19 que define 

o piso salarial do/da assistente social, em tramitação no Congresso Federal.  

 

Convocamos as/os profissionais Assistentes Sociais que enviem e-mails para a 

Prefeitura de Novo Horizonte Do Oeste/RO, bem como para as/os vereadoras/es 

do município, questionando e denunciando a desvalorização profissional no 

âmbito de sua administração pública. 
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