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RESUMO

O contexto sócio-político emergente na década de 90 ficou marcado no
Brasil como um período de profundas e inúmeras modificações. Tais
alterações, apoiadas na perspectiva neoliberal, foram determinantes para
instaurar no país, a partir da Contra-reforma do Estado, um novo modelo de
gestão, que através da descentralização administrativa provocou no âmbito das
políticas sociais mudanças significativas que alteraram substancialmente o
mercado de trabalho dos assistentes sociais que atuavam diretamente no
campo das políticas públicas. Este modelo adotado, se desdobrou num
processo de abertura para a inserção do fenômeno da terceirização na esfera
municipal via parcerias.
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Reforma; Estado; Políticas Sociais; Mercado de Trabalho.
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