ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE-SC
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2018
Edital nº 01, de 10 de janeiro de 2018.

1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL

O Prefeito Municipal do Município de Planalto Alegre-SC, senhor Juares Bet, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, tornam público aos interessados A 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2018

01. Retifica-se o Edital com a inserção de uma vaga para o cargo de Psicólogo I.

2.0 Acrescenta-se ao intem 3.1 do Edital, do quadro de vagas, a seguinte redação:

Psicólogo I

CR

R$ 4.063,55

40
horas

Portador de Diploma de
Psicólogo, com registro no
respectivo órgão fiscalizador da
profissão.

R$ 170,00

3.0 - Acrescenta-se o cargo de PSICÓLOGO I no quadro da Prova Objetiva, item 8.4.1 – TABELA “A” em relação
a quantidade de Questões da Prova Objetiva, respeitando o que ali descrito.

4.0 – Acrescenta-se ao ANEXO I – As atribuições relativas ao cargo de PSICOLOGO, tendo a seguinte redação:
· Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo, utilizando-se para isto dos recursos técnicos e
metodológicos apropriados;
· Prestar atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades médicas;
· Participar de equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, com o objetivo de integrar as ações
desenvolvidas;
· Planejar, orientar, coordenar, supervisionar e, avaliar as estratégias de intervenção psicossocial, partindo das necessidades da
clientela identificada;
· Executar atendimento psicossocial, através de psicoterapia em sessões grupais ou individualizadas;
· Atuar em pesquisa da psicologia, em relação a saúde, trabalho e educação, entre outros aspectos;
· Participar em ações de assessoria, prestando consultoria e, emitindo pareceres dentro de sua área de atuação;
· Participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e, pareceres que lhe forem pertinentes;
· Participar do programa de saúde mental, exercendo atividades comunitárias, objetivando a capacitação e esclarecimentos;
· Atuar junto ao setor de recursos humanos, na área de recrutamento e seleção de pessoal, bem como acompanhando, treinando
e reciclando servidores;
· Zelar pela sua segurança e, de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu
ambiente de trabalho;
· Participar na elaboração de normas e rotinas, a fim de obter a dinamização e padronização dos serviços;
· Participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde;
· Desempenhar outras atividades afins;

5.0- Acrescenta-se ao ANEXO II o conteúdo específico relativo ao cargo de PSICÓLOGO conforme abaixo:
1) Código de Ética Profissional; Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais
de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções
e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação
da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2)
Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) Epidemiologia. 4) Prevenção e

Combate a Doenças. 5) Direitos dos usuários da saúde. 6) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 7)
Ética Profissional. 8) Legislação. PSICOLOGIA: 1) Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. 2) Psicologia do
desenvolvimento. 3) Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. 4) Principais teorias e autores da psicologia clínica. 5)
Teorias da personalidade. 6) Abordagens psicoterápicas. 7) Processo psicodiagnóstico. 8) Testagem e Avaliação
Psicológica. 9) Psicologia da Família. 10) Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a
adolescência. 11) Epistemologia 12) Psicologia Social. 13) Psicologia da Saúde. 14) Psicologia do Envelhecimento.
15) Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. 16) Psicologia do Trabalho e Organizacional. 17) Políticas
Públicas de Saúde Mental. 18) Psicodiagnóstico. 19) Psicoterapias. 20) Psicologia Cultural.

5.0 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Planalto Alegre-SC, 16 de janeiro de 2018
Juares Bet
Prefeito Muncipal

