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RESUMO

A análise do trabalho do assistente social no âmbito do SUAS é importante devido à velocidade e a complexidade de desafios que este espaço vem colocando para a profissão e

que precisam ser acompanhados e desvendados criticamente. 

A política de assistência social pode ser considerada como uma das mais tradicionais e persistentes mediações do exercício profissional e com a implantação do SUAS houve um

alargamento do mercado de trabalho para os assistentes sociais nesta política, ampliando-se as possibilidades de trabalho profissional nos novos espaços ocupacionais, como os

CRAS e os CREAS, bem como demandam do profissional o desenvolvimento de novas habilidades e competências. 

Buscamos com a pesquisa alcançar os seguintes objetivos: traçar e sistematizar o perfil sócio profissional dos assistentes sociais do município; analisar as condições de trabalho

do assistente social e seus impactos na ação profissional; e problematizar as relações entre as contemporâneas condições de trabalho na política de assistência e o projeto

ético-político profissional. 

Como procedimento metodológico optou-se pela utilização de métodos quantitativos e qualitativos, a fim de melhor se aproximar da realidade e será dividida em cinco momentos,

sendo que os resultados obtidos até o momento são fruto de aproximações teóricas com autores que fazem a discussão e com alguns dados governamentais.

De acordo com dados do CAD SUAS existem 2 CRAS e 1 CREAS em Carangola, sendo que a coordenação dos três equipamentos fica a cargo de um assistente social. Outro

dado encontrado é que a maioria dos profissionais são servidores estatutários, o que indica um avanço no município em relação à realidade mineira, visto que segundo dados do

Censo SUAS a maioria dos profissionais no estado possuem vínculos não permanentes. 

Nesse sentido indicamos a necessidade de continuar pesquisando a fim de produzir uma melhor análise, com mais elementos, das condições de trabalho do assistente social em

Carangola.
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