(*) 1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
O Prefeito de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, Sr. CLAUDIO JUNIOR
WESCHENFELDER, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal Complementar nº 005 de
11 de fevereiro de 2011 e Lei Orgânica do Município e suas atualizações, torna público aos
interessados, que o Edital de Processo Seletivo n° 01/2019 sofre alteração no que pertine ao
item 1.1.9. e ao Conteúdo Programático do cargo de Psicólogo, a saber:

ONDE SE LÊ:
1.1.9. As provas serão realizadas nas modalidades Objetiva e Prática.

PASSA-SE A LER:
1.1.9. As provas serão realizadas na modalidade Objetiva.

ONDE SE LÊ:
PSICÓLOGO:
Processo de enfermagem: Sistematização da Assistência em Enfermagem; semiologia e
semiotécnica em enfermagem; teorias da enfermagem. Biossegurança: conhecimento e medidas de
biossegurança; prevenção em controle de riscos ocupacionais e de infecções hospitalares.
Enfermagem na gestão em serviços de saúde: planejamento; tomada de decisão; gerenciamento de
pessoal e liderança em enfermagem; relacionamento interpessoal; humanização da atenção em
saúde; sistema de informação em saúde. Ética e bioética em enfermagem. 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; Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 8.080,
de 19/09/1990; Lei nº 8.142, de 28/12/1990. Visita e consulta de enfermagem em domicílio:
técnicas e abordagens; estratégias de abordagem a grupos sociais, especialmente à família, à
mulher e ao neonato, a grupos em situações vulneráveis e minoritários. Enfermagem em saúde da
mulher: Sistematização da Assistência de Enfermagem à mulher; imunização; prevenção do câncer
ginecológico e de mama. Climatério. Planejamento familiar: atenção ao casal infértil, atenção à
contracepção (métodos reversíveis e irreversíveis) incluindo a contracepção de emergência.
Atenção à mulher em abortamento; atenção à mulher vítima de violência doméstica. Enfermagem
em saúde materno-neonatal: cuidado de enfermagem à mulher e ao neonato durante o período
gravídico-puerperal; trabalho de parto e nascimento; sistematização da assistência de enfermagem
à gestante, à parturiente, à puérpera e ao neonato; aleitamento materno. Educação em saúde:

educação popular em saúde e sua aplicação na prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde de grupos específicos.

PASSA-SE A LER:
PSICÓLOGO:
Conhecimentos específicos na área de atuação: Atendimento de idosos, alcoólatras e drogados;
Desenvolvimento psicológico da Criança (infância e Adolescência), considerando os Pressupostos
básicos dados pelas diferenças abordagens psicoterápicas utilizadas na atualidade - Psicanálise,
Ludoterapia, Lacania e outros; Direitos fundamentais da criança e do adolescente; O Psicólogo
inserido no serviço Público - Atendimento Ambulatorial, Terapias ambulatoriais em saúde mental.
Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico Psicológico: conceito e objetivo, teoria psicodinâmica,
processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagens terapêuticas. Psicopatológica: natureza e causa
dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Função e adequação às
necessidades da Comunidade Assistida; O Psicólogo na atuação Clínica; psicologia clínica.
Psicopatologia Clinica: conceito de neurose; Conceito básico em psicologia clínica; dinâmica do
funcionamento psíquico, história individual, motivos inconscientes, o papel do desejo, o papel do
outro; transferência, repressão, resistência; mecanismo de defesa; Psicoterapia com Grupos;
conflitos intragrupais, sua dinâmica e importância; a Psicologia Humanística: diretividade e nãodiretividade; coordenadores e facilitadores: vantagens e desvantagens; grupos operativos e suas
aplicações; Estudos sobre a família: cenário familiar, regras e metaregras. O psicólogo na escola:
acompanhamento Escolar, dificuldades na aprendizagem, a escola e a criança/adolescente e o
processo de psicodiagnóstico; Aprendizagem – fatores determinantes do processo ensino
aprendizagem: família, comunidade, escola, companheiros. A educação inclusiva: os portadores de
necessidades especiais, as altas habilidades (superlotados). Psicologia social e organizacional Comportamento social: atitudes, estereótipos, preconceitos, conformismo. O desenvolvimento
humano - Determinantes biopsico-sócio-culturais de comportamento: síndromes genéticas,
gestação, parto, puerpério, interação mãe-bebê; Características comportamentais esperadas ao
longo do desenvolvimento: constituição do EU. Conceito de sujeito. Desenvolvimento cognitivo.
Velhice: perdas e ganhos, sua inserção social. Motivação humana: valores e ação humana. Os
grupos: processos grupais, papeis, liderança, leis da dinâmica grupal. O indivíduo e a organização:
analise e intervenção, mudança e resistência à mudança. Neuroses profissionais. Gestão de
conflitos. Psicologia jurídica. Relações Humanas e Recursos Humanos; Noções de Recrutamentos e
seleção e desenvolvimento de Pessoal. Legislação: Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197,
198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 em seus artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei
nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990 e suas atualizações, todo o teor. Lei nº 8.142, de 28 de
Dezembro de 1.990 e suas atualizações, todo teor. Lei nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.993, todo
teor. Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003,
em seus artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. Lei nº
12.288, de 20 de Julho de 2010 em seus Artigos: 6, 7 e 8.

As demais informações constantes no referido edital permanecem inalteradas.

Guarujá do Sul – SC, 14 de janeiro de 2019.

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER
Prefeito

