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PREFEITURA MUNICIPAL 

BELA VISTA DA CAROBA 

Rua Rio de Janeiro, nº 1021, Centro – 85745-000 - Fone/Fax: (046) 3557-1180 

Bela Vista da Caroba - PR 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 
EDITAL DE CONCURSO Nº 02 

 
O Prefeito do Município de BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com 
a Comissão Organizadora do Concurso Público, positivada pela Portaria nº 20/2015, publicada em 07 de fevereiro de 2015, 
RESOLVE acrescentar o cargo de Psicólogo no Concurso Público nº 01/2015, conforme normas descritas no Edital de 
Concurso nº 01 e descrição a seguir: 
 
1 – DOS CARGOS, VENCIMENTOS, NÚMEROS DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 
1.1 - Estão abertas as inscrições para o Concurso Público visando ao preenchimento do cargo abaixo relacionado: 

Cargo Vencimento (R$) Nº Vaga C/H Sem. Requisitos Básicos 

PSICÓLOGO R$ 2149,43 01 40 h Ensino superior em psicologia**. 

 
1.2 - Conteúdo Programático específico do Psicólogo: 
Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. Acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua 
saúde mental em relação ao estresse. Conhecimento clínico: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, fatores 
intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia familiar: O trabalho com família – orientação, aconselhamento e sua dinâmica. 
Psicologia escolar: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. Distúrbios e 
transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e  TDAH). Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, 
formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos 
e comportamento. Saúde pública e código de ética do psicólogo: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); 
Normas e Portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 

 
2.2 Atribuições do cargo de Psicólogo: 
Planejar, coordenar, executar, avaliar as atividades de assistência em saúde mental, intervindo terapeuticamente com técnicas específicas individuais e/ou 
grupais, dentro de uma equipe multidisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de reinserção social, de acordo com as necessidades de 
sua clientela e conforme o grau de complexidade do equipamento em que se inserem; Reunir, interpretar e aplicar dados científicos relativos ao 
comportamento humano e ao mecanismo psíquico.  Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, 
com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos.  Realiza atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequando às diversas faixas 
etárias, em instituições de prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais. Realiza atendimento familiar 
e ou de casal para orientação ou acompanhamento psicoterapêutico.  Participa da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental da 
população, bem como sobre a adequação das estratégias diagnósticas e terapêuticas à realidade psicossocial da clientela. Cria, coordena e acompanhar 
individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de 
qualificar o desempenho de várias equipes.  Supervisionar, coordenar ou executar todas as atividades de sua especialidade no campo da psicologia e da 
pesquisa.  Atuar nos processos de recrutamento, seleção e treinamento.  Participa e acompanha a elaboração de programas educativos e de treinamento 
em saúde mental à nível de atenção primária, em instituições formais e informais como: creches, asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, 
entidades religiosas, etc. Acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas vivencias emocionais e 
corporais, bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este processo.  Preparar o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar, 
inclusive em hospitais psiquiátricos.  Colabora, em equipe multiprofissional, do planejamento das políticas de saúde, em nível de macro e micro sistemas.  
Participa dos planejamentos e realiza atividades culturais, terapêuticas e de lazer, com o objetivo de propiciar a reinserção social da clientela egressa de 
instituições.  Executar quaisquer outros encargos semelhantes, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão, nos Decretos, 
Resoluções e demais atos pertinentes a categoria funcional de Psicólogo. 

 
As demais disposições do Edital de Concurso  nº 01 permanecem inalteradas. 
 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura do Município de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná 

 
Em 06 de março de 2015. 

 
 

DILSO STORCH 
Prefeito Municipal 

 
 

RUHAMA J. A. GIROLLETE ZAVACKI 
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público 


