
ANEXO I

Eixo Temático I - Experiências das equipes de trabalhadores da
Secretaria de Assistência Social voltadas à Assistência, incluindo
aquelas executadas de forma compartilhada, cooperada ou intersetorial,
nos respectivos locais de trabalho;

Eixo Temático II - Experiências das equipes de trabalhadores da
Secretaria de Assistência Social voltadas à Gestão, incluindo aquelas
executadas de forma compartilhada, cooperada ou intersetorial, nos
respectivos locais de trabalho;

A escolha do eixo temático e sua respectiva categoria deve considerar a
especificação do relato. Dessa forma, áreas assistenciais poderão
inscrever suas experiências de Gestão nos seus locais de trabalho, bem
como áreas de gestão poderão inscrever trabalhos que levaram à
melhoria da Assistência.

EIXO TEMÁTICO I - ASSISTÊNCIA

Proteção Social Básica Inclui práticas sobre:
Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família - PAIF.

Programa Ação de inclusão produtiva e
projetos de enfrentamento da pobreza.

Ações envolvendo crianças de 0 a 6 anos,
que visem o fortalecimento dos vínculos
familiares, o direito de brincar, ações de
socialização e de sensibilização para a
defesa dos direitos das crianças.

Ações socioeducativos para crianças,
adolescentes e jovens na faixa etária de 6
a 24 anos, visando sua proteção,
socialização e o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.



Ações de incentivo ao protagonismo
juvenil, e de fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.

Experiências de prevenção de situações de
risco por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.

Experiências de acolhida, convivência e
socialização de famílias e de indivíduos,
conforme identificação da situação de
vulnerabilidade apresentada.

Experiências de inclusão das pessoas com
deficiência, a ser organizados em rede, de
modo a inseri-las nas diversas ações
ofertadas.

Experiências com benefícios, tanto de
prestação continuada como os eventuais.

Experiências de mapeamento e a
organização da rede socioassistencial de
proteção básica.

Experiências de inserção das famílias nos
serviços de assistência social.

Proteção Social Especial Média Complexidade

Inclui práticas sobre:
Experiências do trabalho social com família
e indivíduos do CREAS.

Experiências no Creas em relação ao
atendimento de mulheres em situação de
violência.

Boas Práticas em Programa de Execução
de Medidas Socioeducativas em Meio



Aberto.

Experiências em relação ao combate ao
trabalho infantil.

Experiência com Grupos de Convivência
para Pessoas Idosas como Instrumento de
Fortalecimento de Vínculos.

Experiências do trabalho social com
Pessoas em Situação de Rua.

Experiências no Creas em relação ao
atendimento de crianças e adolescentes
vítimas de violência.

Experiência no Creas relacionadas ao
atendimento de Pessoas com Deficiência.

Alta Complexidade

Inclui práticas sobre:

Experiências com mulheres vítimas de
violência.

Experiências relacionadas a divulgação e
captação de famílias acolhedoras.

Cidadania e Direitos
Humanos

Inclui práticas sobre:
Experiências com coletivos de povos e
comunidades tradicionais, migrantes,
ciganos, população LGBTI+
(P. S.: Povos e comunidades tradicionais são grupos
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e
usam territórios e recursos naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição [inciso I Art. 3º Decreto 6.040 / 2007]).

Experiências com coletivos de mulheres
para prevenção e/ou fim de situações de
violência.



Experiências de inclusão de pessoas com
deficiência em coletivos.

Experiência de inclusão de pessoas com
deficiência no mundo do trabalho.

Experiência de projetos sobre e/ou na
área do Direito Humano à Alimentação
Adequada e Segurança Alimentar e
Nutricional.

Experiência de práticas promotoras do
Direito Humano à Alimentação Adequada

EIXO TEMÁTICO II - GESTÃO, PLANEJAMENTO E
FINANCIAMENTO

Planejamento e Gestão
no SUAS

Inclui relatos sobre:

Práticas na elaboração, articulação e
acompanhamento dos instrumentos de
planejamento e de gestão do SUAS, e de
estratégias de construção de diagnóstico,
análise de situação da assistência social,
definição de prioridades, metas e
indicadores.

Experiência na organização das
referências e nos processos de pactuação.

Experiências em processos de
contratualização de serviços
socioassistenciais.

Financiamento no SUAS Inclui relatos sobre:

Organização e funcionamento do Fundo
Municipal de Assistência Social.

Planejamento e execução orçamentária,
conforme instrumentos de planejamento.



Gestão de recursos financeiros.

O cofinanciamento na gestão
compartilhada do SUAS

Gerenciamento de
Sistemas de Informação

Inclui relatos sobre:

O desenvolvimento de soluções para
coletar, tratar e divulgar dados sobre os
atendimentos realizados nos Programas e
Serviços da Secretaria de Assistência
Social e Entidades inscritas nos Conselhos
Municipais da Criança, da Mulher, dos
Idosos e da Assistência Social.

Monitoramento e
regulação da rede
socioassistencial

Inclui relatos sobre:

Construção e aprimoramento de fluxos e
protocolos interpretações e intersetoriais.

Aprimoramento da sistemática de
monitoramento da rede socioassistencial.

Vigilância
socioassistencial

Inclui relatos sobre:

A produção, sistematização, análise e
disseminação de informações
territorializadas.

Relação com as áreas diretamente
responsáveis pela oferta de serviços
socioassistenciais à população nas
Proteções Sociais Básica e Especial.

Gestão de benefícios
assistenciais e
transferência de renda

Inclui relatos sobre:

Estratégias de atendimento e análise para
concessão de benefícios;

Ações de divulgação e estudos a respeito
dos Benefícios Eventuais como meio de
proteção Social;



Ações realizadas com o público
beneficiário de programas de transferência
de renda com com vistas ao
desenvolvimento social e econômico.

Gestão do
Trabalho/NUMEP

Inclui relatos sobre:

Experiências dos processos de gestão do
trabalho.

Experiências em Educação Permanente
como ferramenta para a reflexão crítica
sobre a prática cotidiana dos serviços,
visando mudanças nas relações, nos
processos e nas pessoas.

Experiências de integração
ensino-serviços(projetos de extensão e
estágios obrigatórios curriculares).

Controle Social Inclui relatos sobre:

Experiências de controle social e
participação da comunidade no SUAS em
práticas de elaboração, articulação e
acompanhamentos dos conselhos, suporte
técnico-administrativo e formador para as
atribuições dos Conselhos, suas
comissões e grupos de trabalho.

Assessoria Jurídica Inclui relatos sobre:

Experiências de apoio técnico e de
análises das demandas jurídicas.


