
                                                   

                                             
 
 
 
 

R E T I F I C A Ç Ã O    E   C O M P L E M E N T A Ç Ã O   A O   E D I T A L   D E    A B E R T U R A
E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 

 
 
O Prefeito em Exercício do Munic
condições estipuladas neste Edital, em conformidade
atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA
Edital nº 14/2015. 
 
Art. 1º Incluir o cargo de Psicólogo, 
 
TABELA 2.1 

 

Código 
do 

Cargo 

Cargo 

110 Psicológo 
 
 
TABELA 8.1 
 

CARGO FASE TIPO DE 
PROVA 

- Psicólogo 
 

Única Objetiva 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

 

Art. 2º Incluir a atribuição e requisito do cargo de 
 

Requisitos: Ensino Superior em Psicologia e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos 
e instituições, com a finalidade de análise, 
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) 
durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes d
grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e 
atividades de área e afins. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 
1. Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor 
usuários alvos de sua atuação; 
2. Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções psicossociais 
diversas, a partir das necessidades e usuários identificados;
3. Participar de equipes multidisciplinares e programas de ação comunitária visando a construção de ações 
integradas voltadas a prevenção e/ou reabilitação de pessoas com distúrbios do comportamento;
4. Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psico
social e demais áreas do comportamento humano;
5. Desenvolver outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e 
valorização do homem; 
6. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 
distúrbios emocionais e mentais e de ada
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;

 MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 
             ESTADO DO PARANÁ 

C O M P L E M E N T A Ç Ã O   A O   E D I T A L   D E    A B E R T U R A
E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 14/2015

A B E R T U R A 
 

Município de Chopinzinho, no uso de suas atribuições
Edital, em conformidade com a Constituição Federal

A PÚBLICA a complementação ao Edital de Abertura

Art. 1º Incluir o cargo de Psicólogo,  como segue: 

Nível Superior (1) 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta 

40 01 - R$ 3.188,30 

NÍVEL SUPERIOR 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

Língua Portuguesa 05 4,00 
Raciocínio Lógico e 
Matemática 

05 4,00 

Conhecimentos Gerais 05 4,00 
Conhecimento Específico 10 4,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 25 ------------ 

Art. 2º Incluir a atribuição e requisito do cargo de Psicólogo ao Anexo I, do Edital de Abertura nº 14/2015:

CARGO 110: PSICÓLOGO 
Ensino Superior em Psicologia e Registro no Órgão da Classe 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos 
e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) 
durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e 

os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e 

Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua visando identificar necessidades e 

Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções psicossociais 
diversas, a partir das necessidades e usuários identificados; 

cipar de equipes multidisciplinares e programas de ação comunitária visando a construção de ações 
integradas voltadas a prevenção e/ou reabilitação de pessoas com distúrbios do comportamento;

Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da saúde, educação, trabalho, 
social e demais áreas do comportamento humano; 

Desenvolver outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; 

C O M P L E M E N T A Ç Ã O   A O   E D I T A L   D E    A B E R T U R A 
/2015 

atribuições legais, mediante as 
Federal e demais disposições 

complementação ao Edital de Abertura do Concurso Público – 

Taxa de 
Inscrição 

Período de 
Realização 
da Prova 

R$ 200,00 Manhã 

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

20,00 Classificatório 
e Eliminatório 20,00 

20,00 
40,00 

 100,00 ------------ 

ao Anexo I, do Edital de Abertura nº 14/2015: 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos 
tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios 

emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) 
o comportamento individual e 

os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e 

em que atua visando identificar necessidades e 

Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções psicossociais 

cipar de equipes multidisciplinares e programas de ação comunitária visando a construção de ações 
integradas voltadas a prevenção e/ou reabilitação de pessoas com distúrbios do comportamento; 

logia no âmbito da saúde, educação, trabalho, 

Desenvolver outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 

ptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 



7. Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 
8. Reunir, interpretar e aplicar dados científicos relativos ao comportamento humano e aos mecanismos mentais; 
9. Fazer observações, exames e experiências para medir certas capacidades físicas e mentais; 
10. Analisar os efeitos da hereditariedade e do ambiente, a vinculação com grupos sociais e outros fatores sobre a 
mentalidade e o comportamento do indivíduo; 
11. Definir e avaliar características afetivas, intelectuais, sensoriais e motoras para orientação, seleção e 
treinamento; 
12. Planejar e executar planos e programas, visando estimular uma maior produtividade no trabalho, realização e 
satisfação pessoal, envolvendo indivíduos e grupos; 
13. Orientar e encaminhar indivíduos para atendimento curativo e/ou preventivo, no âmbito da saúde mental; 
14. Orientar pais e responsáveis, sobre processos de integração em unidades sociais e programas de atendimento 
específico, de crianças e adolescentes; 
15. Planejar e coordenar grupos operativos entre funcionários e/ ou comunidade, visando a resolução de 
problemas referentes ao convívio sócio-cultural; 
16. Avaliar crianças, através da aplicação de testes psicológicos de inteligência, maturidade psicomotora, sensório-
motor, bem como testes informais utilizando-se de entrevista operativa centrada na aprendizagem, diagnóstico 
operatório, aquisição da linguagem escrita e provas acadêmicas, conforme encaminhamento; 
17. Orientar pais e professores sobre processos de integração de crianças em salas de aulas, escolas especiais e 
outros; 
18. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos professores junto as crianças, através de orientações, 
visando a melhoria da qualidade do ensino especial; 
19. Elaborar e executar planos e programas de trabalho referentes à educação especial, através de levantamentos 
de necessidades, pesquisas e outros; 
20. Realizar ações de promoção ao desenvolvimento e acompanhamento de equipes; 
21. Realizar intervenção em situações de conflitos no trabalho; 
22. Aplicar métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinâmicas de grupo; 
23. Assessorar as diversas Secretarias para facilitar processos de grupo e desenvolvimento de lideranças para o 
trabalho; 
24. Planejar, desenvolver e avaliar ações destinadas a facilitar as relações trabalhistas, produtivas e de promoção 
da satisfação de indivíduos e grupos no âmbito organizacional; 
25. Propor o desenvolvimento de ações voltadas para a criatividade, auto-estima e motivação do usuário; 
26. Atuação em equipe multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaborar, implementar, desenvolver e avaliar de 
programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos; 
27. Participar em recrutamento e seleção de pessoal; 
28. Participar em programas e atividades de saúde e segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e 
qualidade de vida no trabalho; 
29. Realizar pesquisas relacionadas à Psicologia Organizacional e do Trabalho; 
30. Participar de processos de desligamento de pessoal e programas de preparação para aposentadoria; 
31. Cooperar em projetos de ergonomia (máquinas e equipamentos de trabalho); 
32. Realizar avaliação psicológica em candidatos ao ingresso no quadro de pessoal da Prefeitura por meio de 
concurso público, bem como em servidores, utilizando instrumentos e técnicas específicas; 
33. Elaborar laudos psicológicos de candidatos e servidores, envolvendo diagnósticos e prognósticos, sugerindo 
avaliações complementares e psiquiátricas, com a finalidade de informar sobre as condições psicológicas; 
34. Realizar o encaminhamento de candidatos e servidores a instituições especializadas, indicando as 
necessidades terapêuticas, quando necessário; 
35. Emitir diagnósticos da capacidade laborativa residual de servidores, analisando em conjunto com profissionais 
da equipe multidisciplinar, os indicadores necessários à readaptação, recapacitação funcional, bem como indicar as 
funções compatíveis com as condições do servidor a ser reabilitado; 
36. Realizar ações preventivas na área da saúde do servidor; 
37. Realizar avaliação, orientação, encaminhamento e acompanhamento de servidores, com problemas referentes 
à ingestão de álcool e outras drogas; 
38. Elaborar análise profissiográfica de funções do quadro da Prefeitura, determinando os requisitos psicológicos 
necessários para as mesmas; 
39. Elaborar e emitir laudos, atestados e pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou da organização; 
40. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 
41. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
Art. 3º Incluir o conteúdo programático do cargo de Psicólogo ao Anexo II, do Edital de Abertura nº 14/2015: 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou 
ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e 
organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; 
Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de palavras e seus empregos. Sintaxe 
da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e verbal; 
Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; 
Relações de homonímia e paronímia. Tipologia textual. 



Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: 
proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 
Conhecimentos Gerais: História do Município de Chopinzinho e do Estado do Paraná. Noções gerais 
sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. 
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade 
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: 110 PSICÓLOGO 

Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. 
Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e 
afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação. História das Políticas de Saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas 
do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, 
operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e Organizacional. 
 
 
Art. 4º - Retifica-se o edital na tabela 8.2 e item 16.1, passando a ter a seguinte redação: 
 
TABELA 8.2 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Médico Clínico Geral 
- Médico Cardiologista 
- Médico ESF 
- Médico Pediatra 
- Médico Psiquiatra 
- Procurador Municipal 
40 h 
-Procurador Municipal 
20 h 
 

1ª Objetiva Língua Portuguesa 05 4,00 20,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
05 4,00 20,00 

Conhecimentos Gerais 05 4,00 20,00 
Conhecimento Específico 10 4,00 40,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 25 ------------ 100,00 ------------ 
2ª Títulos De acordo com item 12 ------------ ------------ 20,00 Classificatório  
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  ------------ ------------ 120,00 ------------ 

 

 

16.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pelo Município de Chopinzinho e publicado em Diário Oficial e no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br em duas listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo 
a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência, e outra somente com a classificação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência. 
 
  

 
Gabinete do Prefeito de Chopinzinho, PR, 13 de outubro de 2015 

 
 
 

Rogério Masetto 
Prefeito em Exercício 

 


