ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02
Edital de Concurso Público - Nº 01/2019

O Município de Rio Bonito, por meio de sua Comissão Organizadora do Concurso Público, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação nº 02 ao Edital do Concurso Público
nº 01/2019:
Art.1º. Fica acrescido ao Concurso Público - Nº 01/2019 o cargo de Psicólogo. Dessa forma,
passando a constar no item: “1.2. Quadro de Vagas. ”:
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Psicólogo

03

03

-

Graduação em Psicologia e registro no CRP

R$ 1.101,00

Art. 2º - Para fins de adequação ao cargo acrescido, altere-se, também, os itens “7.2.
Estruturação da Prova Objetiva: ”; “Anexo II - Das Atribuições”; e, “Anexo III – Conteúdo
Programático”.
7.2. Estruturação da Prova Objetiva:
QUADRO DE PROVAS DO NÍVEL SUPERIOR
Assistente social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Odontólogo, Médicos (Todas
Especialidades), Médico Veterinário, Nutricionista e Psicólogo.
Disciplinas

Nº. de questões

Nota por questão

Total por Prova

Língua Portuguesa

10

3.0

30

SUS

10

2.0

20

Legislação: Lei Orgânica do Município

10

1.0

10

Conhecimentos Específicos

10

4.0

40

Total

40 questões

100 pontos

Anexo II - Das Atribuições:
Psicólogo: Estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientarse no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o
ajustamento do indivíduo à vida comunitária; Articular-se com profissionais de serviço social,
para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de
pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-se, empregando técnicas
psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; Reunir informações
a respeito de paciente, levando dados psicopatológicos, para fornecer subsídios para diagnóstico
e tratamento de enfermidades; Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; Realizar
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trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos
relacionados à fase da vida em que se encontram; Realizar trabalhos de orientação aos pais
através de dinâmicas de grupo; Realizar anamnese com os pais responsáveis.
Anexo III – Conteúdo Programático:
PSICÓLOGO: A profissão de Psicólogo e as suas áreas de atuação. Ética e bioética na prática
psicológica. O Código de Ética Profissional. Psicologia Social e Psicologia Comunitária.
Representação Social. Saúde, gênero e violência. Família.

Desenvolvimento psicológico e

Educação. Política educacional e a atuação do psicólogo escolar. Psicologia da saúde no
contexto social e hospitalar. Os processos organizacionais. A inserção e a intervenção do
psicólogo nas organizações e no trabalho. Processos organizacionais e saúde. Cultura, saúde e
desenvolvimento humano. Saúde mental. Estresse e processos psicossomáticos. Elaboração e
execução de estratégias de prevenção, promoção e intervenção no âmbito da psicologia. O
processo de luto. Processos Educacionais e Sociais. Resoluções CFP nº 001/99, 018/02, 007/03
e 010/05. Resolução CFP nº 001/1999 – Estabelece normas de atuação para os Psicólogos em
relação à questão da orientação sexual; Resolução CFP nº 018/2002 – Estabelece normas de
atuação para os Psicólogos em relação a preconceito e discriminação racial; Resolução CFP nº
007/2003 – Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo,
decorrentes de Avaliação psicológica; Resolução CFP nº 010/2005 – Aprova o Código de Ética
do Psicólogo; Resolução CFP nº 001/2009 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro
documental decorrente da prestação de serviços psicológicos.

Art. 3º - Este Edital de retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Rio Bonito/RJ, 26 de junho de 2019.

Comissão Organizadora do Concurso Público
INCP – Instituto Nacional de Concurso Público
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