
EDITAL nº 002/2014 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BRASILANDIA  
 

JORGE JUSTINO DIOGO, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições, 

torna público, para conhecimento dos interessados a correção da nomenclatura do cargo Nutricionista 

constante nos Anexos I e II; a alteração das Atribuições e do Conteúdo Programático – Conhecimento 
Específico do cargo de Psicólogo, constante respectivamente, nos anexos II e III, do Edital n.01 publicado no 
Diário Oficial do Município de Brasilândia - edição 900 - Jornal da Cidade, publicado em 12 de junho de 2014, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES 

PSICOLOGA 

Realizar assistência integral na área de promoção e proteção de saúde, prevenção de agravos, 
reabilitação e manutenção da saúde. Planejar, executar, monitorar e avaliar processos individuais 
e coletivos de programas afins. Desenvolver ações de Educação em Saúde. Integrar equipes 
multiprofissionais nas áreas da saúde, educação e assistência social de acordo com a necessidade 
da administração pública municipal, de qualquer nível de complexidade, conforme demanda da 
administração pública. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, 
inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Elaborar relatórios e 
pareceres técnicos; Identificar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e 
encaminhar aos serviços de atendimento da comunidade aqueles que requeiram diagnóstico e 
tratamento de quadros psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de 
solução na escola; Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional;  
Executar outras atividades correlatas. 

 
ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Psicólogo 
A atuação do psicólogo nas áreas da educação e saúde na contemporaneidade: dimensões ético-político-
pedagógicas. Organização e funcionamento do sistema de saúde no Brasil. Modelos de atenção à Saúde. As 
especificidades das políticas de Saúde Mental, histórico e legislação. Lei 8080/90. Lei 8142/90.Tendências 
emergentes para a organização e funcionamento dos serviços de Saúde Mental. Correntes teóricas da 
Psicologia e suas contribuições para a educação e saúde. Teorias do desenvolvimento. Concepções e teorias 
da aprendizagem. Afetividade e processos educativos. Identidade, aspectos psicossociais da modernidade e 
educação. Psicologia e cotidiano escolar. Teorias psicológicas contemporâneas e sua aplicação na educação 
e saúde. Relação interpessoal na escola e comunidade. Pesquisa em psicologia no campo da saúde e 
educação. Processos de exclusão e inclusão na educação. O psicólogo e a educação inclusiva.  
 

E no Anexo I onde consta: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF – II -ÁREA 08- BAIRRO JARDIM 
PRIMAVERA E JARDIM CAMARGO, JARDIM IMPERIAL E VALE VERDE, 

passe a constar:AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF –I-ÁREA 08- BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E 
JARDIM CAMARGO, JARDIM IMPERIAL E VALE VERDE. 

Brasilândia/MS, 16 de junho de 2014. 


