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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 – ESTATUTÁRIO 

EDITAL 002/2017 

 

RETIFICAÇÃO DO 001/2017 

 

O Prefeito Municipal de Bituruna, no uso de suas atribuições legais e o contido no 

Art. 37 da Constituição Federal, e mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 

disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, o presente Edital de Retificação, como segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

4.24 Para os cargos de Professor e Professor de Educação Física será realizada a prova de 

títulos, sendo considerado a frequência e conclusão em cursos relacionados diretamente com a 

área de atuação, conforme segue abaixo: 

I - a frequência e conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de atuação: 

 

Anexo I – Conteúdo Programático 

Conhecimento Específico 

PSICÓLOGO 

Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, 

diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação 

Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do 

psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 

psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de 

socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho; 

Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas 

psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do 

Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; 

Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo 

grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 

19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 

NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 
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LEIA-SE: 

 

4.24 Para os cargos de Professor e Professor de Educação Física será realizada a prova de 

títulos, sendo considerado a conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de 

atuação, conforme segue abaixo: 

I - a conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de atuação: 

 

Anexo I – Conteúdo Programático 

Conhecimento Específico 

PSICÓLOGO 

Psicopatologias; Psicoterapia breve; Trabalho em grupos; Psicologia Familiar - Criança e 

Adolescente; Teoria e Técnicas Psicoterápicas; Psicodiagnóstico - Orientação e Aconselhamento 

psicológico; Dinâmica de Grupo - Ética Profissional; Legislação ligada à área social/SUAS; 

Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do 

Idoso; Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

 

 

 

Bituruna-Pr., 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

Claudinei de Paula Castilho  
Prefeito Municipal 
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