E ST ADO DE S ANT A C AT ARI N A

Município de São Bento do Sul
RETIFICAÇÃO Nº 02 AO EDITAL 009/2011

O Prefeito Municipal de São Bento do Sul e os representantes da Fundação Cultural, Fundação
Municipal de Desportos, Empresa Municipal de Habitação, Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto, e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul,
considerando a necessidade de alterar o conteúdo programático do cargo de Psicólogo, torna público aos
candidatos interessados neste Concurso Público, que nesta data foram acrescentadas e retificadas as
seguintes informações do Edital 009/2011:

No Anexo 04 do Edital, no Conteúdo Programático do cargo A3142 - PSICÓLOGO, onde se lê:
“Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de
Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos.
História da Psicologia Hospitalar. Conceitos: saúde, doença, psicopatologia e normalidade. O psicólogo no
contexto hospitalar: os vários campos de atuação. Modalidades de assistência psicológica no hospital: o
paciente, a família, a equipe interdisciplinar/multiprofissional. A entrevista inicial e o psicodiagnóstico no
contexto hospitalar. Psicoterapia breve, Focal, Emergencial no contexto hospitalar. Trabalhos com grupos:
de auto-ajuda, de crescimento, terapêuticos. Psicossomática: a doença e o adoecer; a somatização de
angústias. Psiconeuroimunologia. Psicooncologia. Pacientes Terminais: enfrentamento vida e morte. O
atendimento em emergência e com pacientes da traumatologia. Atuação do Psicólogo na UTI. Atendimento
a pacientes com doenças infect- contagiosas/ AIDS. Psicologia preventiva: a função social na área da
Saúde. Psicologia Organizacional no âmbito hospitalar. A ética no contexto hospitalar e a Bioética.
Abordagem a pacientes oncológicos e transplantados. Princípios e diretrizes do SUS.”
Leia-se
“Psicologia: conceituação; principais correntes teóricas e áreas de conhecimento – motivação,
aprendizagem, comunicação, liderança. O Psicólogo e as múltiplas áreas de intervenção: o Psicólogo e a
saúde; o Psicólogo e a educação; o Psicólogo e as instituições sociais e as organizações. Processo de
desenvolvimento humano normal nos aspectos biológicos, cognitivos, afetivo – emocional, social e na
interação dinâmica entre esses aspectos na infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de desenvolvimento patológico e suas implicações
estruturais e dinâmicas, nos distúrbios da conduta e de personalidade de forma geral. Prática terapêutica:
psicodiagnóstico; atuação terapêutica; psicoterapia breve; psicossomática; grupos terapêuticos. Seleção e
Orientação de pessoal: conceitos; objetivos; instrumentos e técnicas de seleção; os testes psicológicos; a
entrevista; dinâmicas de grupo e jogos em seleção; elaboração de laudos psicológicos; orientação
educacional e profissional. Treinamento e Desenvolvimento: o comportamento humano nas organizações; a
dinâmica das relações interpessoais; aconselhamento psicológico; conceitos básicos em treinamento de
pessoal; técnicas de treinamento. Psicologia dos grupos: formas de atendimento grupal na organização
pública; tipos de grupo; processos grupais; psicoterapia de grupos; grupos operativos; orientação familiar;
orientação a grupos sobre dependência e co-dependência na adicção. A Ética na prática da psicologia. O
SUS / Lei 8080/90.”
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