PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016

RETIFICAÇÃO Nº 02/2016
A Prefeita de Araxá-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância aos Princípios da
Ampla Competitividade e da Publicidade, fica retificado o Edital 001/2016, referente ao CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS para provimento de empregos do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:
III – FICAM ALTERADOS no Anexo III o Programa das Provas de conhecimentos específicos dos empregos
de AGENTE DE PROMOÇÃO HUMANA III - PSICÓLOGO e TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS
– PSICÓLOGO conforme abaixo:
AGENTE DE PROMOÇÃO HUMANA III - PSICÓLOGO
Psicologia e direitos humanos. Políticas públicas de saúde e assistência social no enfrentamento às situações
de exclusão social. Projeto terapêutico singular. Acompanhamento individual e de grupos: empoderamento e
protagonismo social. Estratégias de enfrentamento às situações geradoras de violência. O recurso à
interdisciplinaridade e intersetorialidade no trabalho com as minorias sociais. Saúde mental e trabalho:
sofrimento psíquico no trabalho, qualidade de vida no ambiente de trabalho, distúrbios e doenças ocupacionais,
prevenção e promoção de saúde mental no trabalho. O campo da psicologia organizacional: origem,
desenvolvimento e perspectivas atuais. A categoria “trabalho” na psicologia. Saúde de pessoal: análise de
emprego, recrutamento, entrevista, o uso de testes, avaliação de desenvolvimento, validação do processo.
Treinamento e desenvolvimento de pessoal: objetivos, etapas, pressupostos básicos, avaliação clínica.
Treinamento versus capacitação. Ética profissional. Avaliação psicológica e diagnóstico psicológico: conceitos,
objetivos, processos, tipos de testes. Perícia psicológica. Elaboração de documentos: laudos, parecer, atestado
psicológico, declaração, relatórios. Código de Ética Profissional.
TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PSICÓLOGO
Relações humanas. Qualidade no atendimento à comunidade e as famílias. Trabalho em equipe. Diagnóstico
psicológico: conceito, objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes. Terapia grupal e familiar.
Abordagens terapêuticas. Principais aspectos teóricos de Freud, Piaget e Lacan. Psicopatologia: natureza e
causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Conceitos centrais da psicopatologia
Geral. Prevenção e atenção primária em saúde. Saúde mental e trabalho: sofrimento psíquico no trabalho,
qualidade de vida no ambiente de trabalho, distúrbios e doenças ocupacionais, prevenção e promoção de saúde
mental no trabalho. O campo da psicologia organizacional: origem, desenvolvimento e perspectivas atuais. A
categoria “trabalho” na psicologia. Saúde de pessoal: análise de emprego, recrutamento, entrevista, o uso de
testes, avaliação de desenvolvimento, validação do processo. Treinamento e desenvolvimento de pessoal:
objetivos, etapas, pressupostos básicos, avaliação clínica. Treinamento versus capacitação. Ética profissional.
Avaliação psicológica e diagnóstico psicológico: conceitos, objetivos, processos, tipos de testes. Perícia
psicológica. Elaboração de documentos: laudos, parecer, atestado psicológico, declaração, relatórios. Código de
Ética profissional. Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente e respectivas alterações.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Araxá, 20 de outubro de 2016
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