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ADENDO EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013 

 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, ARI PRESTES DE 

OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos dispositivos da Lei 

Orgânica Municipal e em conformidade a Lei Complementar nº 031/2011, Lei 

Complementar nº 032/2011, Lei Complementar nº 033/2011 e Lei Complementar nº 

038/2012 torna público, aos interessados, o adendo nº 001/2013 ao Edital do Processo 

Seletivo nº 001/2013. 

 

1º Acréscimo ao Capítulo I, item 1 – Do processo seletivo público e das disposições 

iniciais: 

 

GRUPO 

PROFISSIO

NAL 

Cargo Nº. de 

Vagas* 

C. 

Horária 

Venc. 

R$ 

Lotação Escolaridade 

Técnico 

Científico 

(TECIE) 

Psicólogo CR 40 2.000,00 Fundo 

Municipal de 

Assistência 

Social 

Curso 

Superior em 

Psicologia 

com registro 

no CRP 

 

2º Retificação no Capítulo I, item 1 – Do processo seletivo público e das disposições 

iniciais: 

 

Técnico 

Científico 

(TECIE) 

 

Monitor 

Desportivo 

CR 20 750,00 Secretaria de 

Educação, 

Cultura e 

Esporte 

Curso 

Superior em 

Educação 

Física e 

registro no 

CREFI 

 

3º Retificação no Capítulo II, item 2.1: As inscrições estarão abertas pelo período de 11 

de Janeiro de 2013 à 31 de Janeiro das 13hs às 19hs e de 01 de Fevereiro de 2013 à 

18 de Fevereiro de 2013 das 07hs30min às 11hs30min e das 13hs30min às 17hs30min, 

nos dias úteis, na Prefeitura Municipal de Anchieta – SC. 
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4º Retificação no Capítulo IV, item 4.2: A prova objetiva será aplicada a todos os 

candidatos no dia 23 de Fevereiro de 2013 das 8h30 min às 11h, nas dependências do 

Centro Municipal de Educação, município de Anchieta, Estado de Santa Catarina. 

 

5º Retificação no Capítulo XI, item 11: 

 

CRONOGRAMA DATA HORÁRIO 

Recebimento das inscrições 11/01/2013 a 

31/01/2013 
Das 13hs às 19hs 

Recebimento das inscrições 

01/02/2013 a 

18/02/2013 

Das 07hs30min às 

11hs30min e das 

13hs30min às 

17hs30min 

Resultado da homologação das inscrições 22/02/2013 A partir das 10h 

Prova Escrita/Objetiva/Prática 23/02/2013 8h30min às 11h. 

Divulgação do Gabarito Oficial 25/02/2013 A partir das 14h 

Identificação dos Candidatos em Ato Público 26/02/2013 10h 

Divulgação do Resultado Preliminar de 

Classificação (antes dos recursos) 
27/02/2013 A partir das 17h. 

Divulgação do Resultado Final de 

Classificação 
04/03/2013 A partir das 17h 

 

6º Acréscimo ao Anexo I – Conteúdo Programático para Psicólogo 

 

PSICÓLOGO 

 

I - PORTUGUÊS: 

Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto. Encontros vocálicos e 

consonantais. Divisão silábica. Emprego de letras. Acentuação gráfica. Sinais de 

pontuação. Emprego do hífen. Classificação das palavras. Flexão e emprego das 

classes de palavras. Crase. Análise Sintática. Classificação dos termos da oração. 

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes 

oblíquos átonos. Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos. 
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II - MATEMÁTICA: 

Operações fundamentais. Números fracionários e operações. Sistema de medidas 

decimais. Unidades de comprimento. Medidas de área. Medidas de Volume. Regra de 

três: simples e composta. Juros: simples e composto. Porcentagem. Equações de1o e 

2°Graus. Logaritmos. Probabilidade. Progressão aritmética. Progressão geométrica. 

Probabilidades. Análise combinatória. Funções lineares e quadrática. Interpretação de 

gráficos. Geometria plana e espacial. Resolução de problemas. Raciocínio Lógico. 

 

III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Políticas de Saúde e saúde mental; atenção integral a saúde mental; desenvolvimento 

epsicopatologia; clinica ampliada: atendimento grupal, psicoterapia, acompanhamento 

terapêutico e reabilitação psicosocial; educação em saúde, organização da atenção e 

da assistência em saúde mental, atenção integral a família, criança e adolescente, em 

situação de vulnerabilidade, psicosocial. Desenvolvimento social na infância. O 

psicólogo escolar e a orientação sexual. A ação do psicólogo escolar diante da 

educação inclusiva. As dificuldades de aprendizagem e seus diversos determinantes. 

Processos psicológicos básicos do comportamento: percepção, motivação, emoção. 

Teorias da personalidade. A relação entre desenvolvimento e aprendizagem humanos. 

Categorias da Psicologia Social (linguagem, pensamento, consciência e identidade). O 

psicólogo e sua práxis: na escola, nas organizações e na comunidade. Psicologia e 

processo grupal. Psicologia e ética. Ética profissional. Educação em Saúde. SUS – 

Princípios, diretrizes e normatizacão (Leis 8.080 e 8.142/90). Saúde, direito do cidadão 

e dever do Estado, na Constituição Federal, e na Lei Orgânica Municipal. Cadernos de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde, CRAS e CREAS. 

 

7º Acréscimo ao Anexo IV – Atribuições do Cargo de Psicólogo 
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8º Acréscimo ao Capítulo XII, item 12.9: O contratado fica ciente, que se por qualquer 

motivo o titular afastado para assumir cargo de chefia, direção ou coordenação, retornar 

à função primitiva, o contrato será automaticamente rescindido. 

 

9º Continuam em vigor todos os demais itens do edital original. 

 

10º O presente adendo entra em vigor nesta data. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CARGO: Psicólogo 

ATRIBUIÇÕES: Realizar psicodiagnósticos para fins de seleção, orientação vital e pré-

profissional; proceder a análise de funções sob o ponto de vista psicológico; proceder 

ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a 

orientação a seleção e ao tratamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e 

terapia clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com 

acompanhamento clínico; fazer exames de seleção em crianças, para fins de ingresso 

em instituições assistenciais; prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus 

familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; atender crianças excepcionais com 

problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares e 

escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; formular com base em 

elementos colhidos, hipóteses de trabalho para orientar as explorações psicológicas, 

médicas e educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e 

selecionar o material piscopedagogicos; confeccionar e selecionar o material 

psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos, realizar perícias e 

elaborar pareceres; prestar atendimento piscológico a crianças e adolescentes em 

instituições comunitárias do Município, bem como ao encaminhamento do conselho 

tutelar, manter atualizado o prontuário dos casos estudados; responsabilizar-se por 

equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar 

tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

REGIME DE TRABALHO: Estatutário 

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Curso superior em Psicologia e registro no CRP. 
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Prefeitura de Anchieta - SC, 18 de Janeiro de 2013. 

 

 

 

ARI PRESTES DE OLIVEIRA, 

Prefeito Municipal 


