Errata nº 01/2018
A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Fronteiras - PI PUBLICA alteração
no edital .

EDITAL DE ABERTURA RETIFICADO Nº 01/2018
QUADRO 4 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR I (GERAL)
CATEGORIA FUNCIONAL
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
Língua Portuguesa
15
 Fiscal de Tributos
Informática
05
 Assistente Social
Conhecimentos Específicos da Área
20
 Psicólogo
TOTAL
40

PESO
1,0
1,0

PONTOS
15
05

1,0

20

QUADRO 6 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II (SAÚDE)
CATEGORIA FUNCIONAL
DISCIPLINA
Nº DE QUESTOES
PESO
Assistente Social – NASF ou
Língua Portuguesa
15
1,0
CAPS**
Legislação do SUS
05
1,0
Psicólogo - NASF OU CAPS**
Conhecimentos Específicos da Área
20
1,0




TOTAL

40

40

PONTOS
15
05
20
40

ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS



ASSISTENTE SOCIAL/ ASSISTENTE SOCIAL NASF ou CAPS**:1 Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Debate teórico‐
metodológico, ético‐político e técnico‐operativo do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de hoje. 1.2
Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do serviço social em empresas. 1.3 O serviço social
e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, organização e gestão do trabalho. 2 História da política social.
2.1 O mundo do trabalho na era da reestruturação produtiva e da mundialização do capital. 3 A família e o serviço social.
Administração e planejamento em serviço social. 3.1 Atuação do assistente social em equipes interprofissionais e
interdisciplinares. 3.2 Assessoria, consultoria e serviço social. 3.3 Saúde mental, transtornos mentais e o cuidado na família.
3.4 Responsabilidade social das empresas. 3.5 Gestão em saúde e segurança. 3.6 Gestão de responsabilidade social.
Conceitos, referenciais normativos e indicadores. 4 História e constituição da categoria profissional. 5 Leis e códigos
relacionados ao trabalho profissional do Assistente Social. 6 Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas
qualitativas e quantitativas. 7 Planejamento de planos, programas e projetos sociais. 8 Avaliação de programas sociais.



PSICÓLOGO/ PSICÓLOGO NASF ou CAPS**: Política de Atenção Básica e da Reforma Psiquiátrica; Legislação e
Conferências. Diagnóstico fundamentado em teorias da personalidade, psicopatologia, processos psicossociais, através de
entrevistas e testes. Teorias e técnicas psicoterápicas. Construção de projetos terapêuticos individuais, com reavaliação
periódica. Intervenções terapêuticas diversas: atendimento individual, em grupo, domiciliar, oficinas terapêuticas, contatos
com a comunidade. Trabalho em equipe e gestão compartilhada dos serviços e sistemas: redes psicossociais incluindo
usuários, familiares, equipes de saúde e outros protagonistas sociais. Dispositivos de saúde mental como apoio à estratégia
de saúde da família. Estratégias de redução de danos em álcool e drogas. Atividades de educação permanente, capacitação

e supervisão, no Caps e Nasf. Ações específicas com pessoas portadoras de transtornos graves e persistentes. Atenção
psicossocial à infância, adolescência, vida adulta, idosos e família. Assistência, reinserção e reabilitação psicossocial para
pessoas com vulnerabilidade na comunidade. Dispositivos de avaliação e acompanhamento de famílias. Psicologia
organizacional: recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e saúde ocupacional. Registro de documentos:
prontuários e pareceres. Ética profissional. NASF – Núcleos de Apoio à Saúde da Família: Inserção dos Núcleos de Apoio à
Saúde da Família na Política Nacional de Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família; Bases Legais que sustentam os
Núcleos de Apoio à Saúde da Família; Objetivos dos Núcleos de Apóia à Saúde da Família; Características e estratégias de
atuação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. CAPS - Centro de Atenção Psicossocial: Inserção dos Centros de Atenção
Psicossocial no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais, das formas de
atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases Legais de sustentação para o credenciamento e financiamento
dos Centros de Atenção Psicossocial pelo SUS.

Todas as estas alterações dispostas nesta errata nº 01/2018 já foram incorporadas ao edital .
Sem mais para o momento e certos da compreensão e colaboração dos candidatos.
Teresina (PI), 23 de janeiro de 2018

Crescer Consultorias

