
 

 

 

 
 
 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2016 

 
A comissão especial de concurso público da Prefeitura Municipal de Juripiranga e a CONTEMAX 

CONSULTORIA, no uso das atribuições que a cada um compete resolve alterar o cronograma de 
execução do concurso público e o Anexo V – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, especificamente no 
conteúdo específico para o cargo de PSICÓLOGO , que passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 

 

 ATIVIDADES DATAS 
PREVISTAS 

Período de inscrições: De 25/07/2016 a 
09/09/2016 

Período para requerer isenção da 
taxa de inscrição: 

De 25/07/2016  
a 05/08/2016 

Divulgação do Resultado de 
isenção de taxa 12/08/2016 

Prazo para entrega de recursos 
contra o resultado da lista de 
isenção:  

De 15/08/2016 a 
16/08/2016  

Divulgação definitiva da relação 
dos candidatos isentos do 
pagamento da taxa de inscrição:

19/08/2016 

Homologação da relação geral 
de Inscritos 16/09/2016 

Divulgação da concorrência 
preliminar e do edital de 
convocação para as provas 
objetivas: 

16/09/2016 

Entrega do Cartão 
Confirmação de Inscrição 
(CCI) 

24/10/2016 

Provas:  

Realização: 20/11/2016 

Divulgação dos gabaritos: 21/11/2016 

Recurso contra os gabaritos De 22/11/2016 a 
24/11/2016 

Julgamento dos recursos e 
divulgação do resultado da 
prova objetiva 

12/12/2016 

 
 
 
 

Ficam mantidas as demais datas estabelecidas no edital 01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

Altera o Anexo V – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Especificamente no conteúdo específico para o cargo de PSICÓLOGO  
 
 

PSICÓLOGO O binômio saúde/doença: A produção social da saúde. A psicossomática nos 
dias de hoje: Origem/conceito. Evolução/objetivos. A psicossomática e a 
formação do psicólogo. A relação profissional de saúde/usuários do sistema de 
saúde. A Psicologia nas instituições de saúde: funções/papéis/atividades do 
psicólogo. Objetivos/estratégias da prática psicológica. O psicólogo e a equipe 
de saúde: A importância da visão interdisciplinar. O psicólogo e a saúde mental: 
a saúde mental no Brasil: origem/evolução. Saúde mental, psicossomática, 
trabalho. Terapêuticas ambulatoriais em saúde mental. Transtornos mentais e 
de comportamento; Transtornos neuróticos de personalidade e de 
comportamento em adultos e com início na infância e adolescência. Principais 
formas de intervenções terapêuticas. Relações Humanas no Trabalho, processo 
de comunicação, desenvolvimento interpessoal e organizações. Fases do 
Desenvolvimento Humano. 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – 
Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de 
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e 
enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde 
e Pacto pela Saúde. 

 
 

 
Juripiranga 09/08/2016 
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