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CapacitaSUAS reúne trabalhadores da assistência social de Vitória da
Conquista e região
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Oferecer aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) capacitação e formação
continuada para potencializar o trabalho junto ao público alvo do sistema. Esse é o objetivo da
edição do CapacitaSUAS que acontece no município de Vitória da Conquista até a próxima
sexta-feira (09).

Oferecer aos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) capacitação e formação
continuada para potencializar o trabalho junto ao público alvo do sistema. Esse é o objetivo da
edição do CapacitaSUAS que acontece no município de Vitória da Conquista até a próxima
sexta-feira (09).
O encontro começou nesta segunda-feira (05) e é destinado a trabalhadores que atuam nos
territórios Bacia do Paramirim; Médio Rio de Contas; Médio Sudoeste da Bahia; Sertão Produtivo; e
Sudoeste Baiano.
Para Leísa Sousa, superintendente da SAS/SJDHDS, a capacitação "é uma oportunidade para os
trabalhadores do SUAS reforçarem a sua formação, ampliando o conhecimento sobre o sistema e
sobre o funcionamento da política de assistência social na Bahia e no Brasil. É fundamental que
estejamos todos e todas atentos e sintonizados no objetivo comum de fortalecer o SUAS e promover
justiça social nos quatro cantos do nosso Estado".
Nesta fase da capacitação, estão sendo executados o curso de Introdução ao Exercício do
Controle Social do SUAS e o curso de Atualização para elaboração de Planos de Assistência Social,
ambos com carga horária de 40h, com certificação aos participantes que completarem 75% de
frequência.
CapacitaSUAS - A capacitação é realizada através do contrato firmado com a Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, com apoio da Fundação de Apoio Pesquisa e Extensão - FAPEX.
A realização do evento em Vitória da Conquista conta também com o apoio do da Secretaria de
Assistência Social do município, que disponibilizou o espaço.

http://www.justicasocial.ba.gov.br
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