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ERRATA Nº 001, DO EDITAL N° 004/2019, PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019,DE 04 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

Art. 1º - Fica acrescentado e/ou corrigido em tempo as partes sinalizadas a seguir do Edital nº 

004/2019:  

ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS RELATIVAS AO PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO (CADASTRO DE 

RESERVA) NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA – SC, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

ZELIR CITADIN, Prefeita Municipal de MACIEIRA/SC, no uso de suas atribuições e tendo 

por base a Lei Municipal n.º 786 de 09 de junho de 2015, com suas respectivas alterações 

e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, torna público que serão abertas as 

inscrições para a realização de PROCESSO SELETIVO para contratação de servidor em 

caráter temporário para atuação na Secretarias Municipalde Educação, Cultura e 

Esportese demais Secretarias Municipaisdo Município de MACIEIRA/SC, em 

consonância com a legislação municipal vigente e com o disposto neste Edital. 

[...] 

VIII. DO LOCAL DA PROVA OBJETIVA 

8.1 O Local de realização da prova objetiva será a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Pequenos Brilhantes, localizada à Rua Pedro Locatelli, n.º 68, Centro,Macieira - 

SC. 

8.2 Segue quadro com data, horário e período de aplicação da prova objetiva. 

Cargos Data 
Horário 

Matutino Vespertino 

Todos os 

cargos 

30/11/2019 

(sábado) 

Cargos: Professor de História, Filosofia, 

Educação Física, Ciências, Auxiliar 

Educacional, Nutricionista, Auxiliar de 

Serviços Gerais e Psicólogo 

Acesso ao local: 9h00min 

Início da prova: 09h30min 

Restrição de acesso ao local: 9h25min 

Término da prova 11h00min 

Cargo: Professor Pedagogo 

Acesso ao local: 13h00min 

Início da prova: 13h30min 

Restrição de acesso ao local: 13h25min 

Término da prova 15h00min 
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ANEXO I - QUADRO GERAL DOS CARGOS E SALÁRIOS E ATRIBUIÇÕES 

QUADRO GERAL DOS CARGOS E SALÁRIOS 

 

CARGOS VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL R$ 

ESCOLARIDADE E 

REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TIPO DE 

SELEÇÃO 

PROFESSOR DE 

FILOSOFIA 
01 

R$ 688,20 
Ensino Superior na área de 

atuação 10 horas 

 

Prova 

objetiva 
R$ 412,92 

Sem formação superior na 

área de atuação 

PROFESSOR DE 

HISTÓRIA 
01 

R$ 1.032,29 
Ensino Superior na área de 

atuação 15 horas 

 

Prova 

objetiva 
R$ 619,38 

Sem formação superior na 

área de atuação 

PROFESSOR 

PEDAGOGO 
06 

R$ 1.336,40 
Ensino Superior na área de 

atuação 20 horas (*) 

 

Prova 

objetiva 
R$ 825,84 

Sem formação superior na 

área de atuação 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

01 

R$ 1.336,40 
Ensino Superior na área de 

atuação 20 horas 

 

Prova 

objetiva 
R$ 825,84 

Sem formação superior na 

área de atuação 

PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS 
01 

R$ 1.032,29 
Ensino Superior na área de 

atuação 15 horas 

 

Prova 

objetiva 
R$ 619,38 

Sem formação superior na 

área de atuação 

AUXILIAR 

EDUCACIONAL 
04 R$ 749,36 

Magistério ou estar cursando 

ensino superior na área da 

educação 
20 horas 

Prova 

objetiva 

NUTRICIONISTA 01 R$ 2.135,67 

Diploma de Curso Superior 

específico para a profissão, 

com registro no respectivo 

Conselho Profissional. 

30 horas 
Prova 

objetiva 

AUXILIAR DE 

SERV. GERAIS 
02 R$ 541,52 

Alfabetizado 
20 horas 

Prova 

objetiva 

AUXILIAR DE 

SERV. GERAIS 

 

10 
R$ 1.083,05 Alfabetizado 40 horas Prova 

objetiva 

PSICÓLOGO 01 R$ 2.135,67 

Diploma de Curso Superior 

específico para a 

profissão, com registro no 

respectivo Conselho 

Profissional. 

30 horas 
Prova 

objetiva 
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Obs: (*) Para contrato de professor pedagogo na modalidade de EJA, o contrato será de 10 (dez), com 

vencimento proporcional a esta carga horária, bem como respeitando o critério de ser habilitado ou não 

na área de atuação. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PSICÓLOGO: 

Exercer atividades inerentes a sua capacitação profissional e científica e ainda: 

Atividades de psicologia na área de saúde: 

 estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de 
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-
se no diagnóstico e tratamento; 

 desenvolver  trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de 
comportamento e relacionamento humano; 

 articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência 
e apoio a grupos específicos de pessoas; 

 atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas 
psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento terapêutico; 

 desenvolver ações na área de educação em saúde aplicando técnicas e princípios psicológicos 
apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, visando a 
motivação, a comunicação e a educação no processo de mudança social nos serviços de saúde; 

 trabalhar em situação de agravamento  físico e emocional, inclusive no período terminal 
participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações, 
intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; 

 participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental dos indivíduos, bem 
como sobre a adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas a realidade psicossocial . 

 prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-
os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades; 

 reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos 
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 

 desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

Atividades de psicologia na área social 

 atuar em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando programas de 
âmbito social;   

 estudar e avaliar os processos intra e interpessoais visando a aplicação de técnicas psicológicas 
que contribuam para a melhoria da convivência familiar e comunitária; 

 reunir informações a respeito dos usuários da política de assistência social, contribuindo para a 
elaboração de programas e projetos que removam barreiras e/ou bloqueios psicológicos; 

 prestar assistência psicológica a crianças, adolescentes e famílias expostos a situações de risco 
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pessoal e social; 

 pesquisar, analisar e estudar variáveis psicológicos que influenciam o comportamento do 
indivíduos; 

 assessorar na elaboração e implementação de programas de mudanças de caráter social  e 
técnica, em situação planejada ou não. 

 participar do planejamento, desenvolvimento e avaliação de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, priorizando os elementos psicológicos a serem potencializados e/ou 
superados a partir da realidade; 

 desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 

 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PSICÓLOGO 

 

I – Conteúdo para as questões de Língua Portuguesa e Matemática para os cargos de Professor, 
Nutricionista e Auxiliar Educacional(Conhecimentos básicos): 

 Interpretação de textos de vários gêneros; intenção textual; o sentido lógico e o sentido 
simbólico das palavras; graus de compreensão dos textos; regras básicas de ortografia e 
concordância verbal e nominal; 

 Números, Operações e Formas;  

 Razão e Proporção; 

 Porcentagem e Juros Simples; 

 Contar e Medir;  

 Sistema de Numeração Decimal;  

 Possibilidades e raciocínio combinatório por meio de problemas; 

 Figuras geométricas básicas; 

 Sistema de medidas (conceitos básicos): volume, comprimento, área. 

 Medidas, tamanhos, contagens e distâncias; 

 Interpretações de informações diversas em tabelas, gráficos e textos informativos. 

 

II – Conteúdos específicos:   

PSICÓLOGO 

 Atribuições específicas ao cargo. 

 Código de ética do Profissional da Psicologia: Ética Profissional, Postura profissional, 

Sigilo profissional, Responsabilidade social e ambiental...; 

 Psicologia Social Comunitária e SUAS/CRAS: um diálogo necessário; 

 Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993;  

 Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/1990;  

 Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004;  

 Política Nacional do Idoso - PNI/1994; Estatuto do Idoso;  
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 Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência/ 1989;  

 Psicologia geral: ciência, senso comum, áreas do conhecimento, história; 

 Psicologia Institucional e processos grupais; 

 Psicologia Social; 

 Teorias da personalidade: teoria psicanalítica, teoria humanista, teoria cognitiva e teoria 

comportamental; 

 Psicodrama: Teoria e técnicas; 

 Terapias e os fundamentos da psicoterapia; 

 Psicologia da saúde: ação e papel do psicólogo; 

 Princípios gerais da psicossomática; 

 O trabalho da psicologia na saúde pública;  

 Saúde mental na atualidade; 

 Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais; 

 Avaliação Psicológica: métodos e técnicas; 

 Psicologia das relações de gênero e sexualidade humana; 

 Atuação da Psicologia na administração de políticas pública. 

 

Art. 2º - Segue abaixo os demais anexos com a inclusão do cargo de Psicólogo. 

Macieira, 07 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Macieira 
 

 

 

 

 

ANEXO IV 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Nome do Candidato: __________________________________________________________________ 

Nº de Inscrição: _________________________ CPF: ________________________________________ 

Como candidato ao Edital de Processo Seletivo nº 004/2019, para a vaga de:  

(     ) Professor Pedagogo          (     ) Professor de História         (     ) Professor de Filosofia  

(     ) Professor de Ciências        (     ) Professor de Ed. Física     (     ) Auxiliar Educacional  

(     ) Auxiliar de Serviços Gerais (     ) Psicólogo 

 

Solicito a revisão do processo seletivo quanto ao(s) seguinte(s) aspecto(s): 

Descrição/fundamentação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macieira, _______ de _________________ de 2019.  

 

   ____________________________________ 

       Assinatura do Candidato 
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Obs: Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o 

candidato, sendo atestada a entrega.  

                     

________________________________ 

Recebido em: ____/____/2019.            Responsável pelo recebimento  

ANEXO V - FICHA DE INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019 

Nº Inscrição 

 

Nome: 

 

Nome da Mãe: 

 

Data nascimento do candidato: 

RG nº 

 

CPF nº 

 

Título de Eleitor nº: 

 

Endereço Completo: 

 
Cidade: 

 

Estado: 

 

E-MAIL: 

 

Telefone Residencial nº: 

 

Telefone Celular nº: 

 

Cargo pleiteado: 

(     ) Professor Pedagogo         (     ) Professor de História         (     ) Professor de Filosofia  

(     ) Professor de Ciências       (     ) Professor de Ed. Física     (     ) Auxiliar Educacional  

(     ) Auxiliar de Serviços Gerais(     ) Psicólogo                          (     ) Nutricionista 

Macieira-SC, ____/__________________/______. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Portador de Necessidade Especial: (   ) sim     (   ) não     Qual? ______________________________                                                               

CID: 

Você é mãe recentemente e precisa amamentar seu filho:  (   ) sim     (   ) não      

Necessidade a ser atendida na aplicação do Seletivo: 
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Responsável pela informação: 

 
Data: 

 

Assinatura do responsável: 

 

 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, declaro que me 

submeto a todas as condições estabelecidas no Edital de Processo Seletivo nº 004/2019, do Processo 

de Seleção para atuar no cargo de:  

(     ) Professor Pedagogo          (     ) Professor de História         (     ) Professor de Filosofia  

(     ) Professor de Ciências       (     ) Professor de Ed. Física     (     ) Auxiliar Educacional  

(     ) Auxiliar de Serviços Gerais (     ) Psicólogo 

 

Macieira, _____/____________________/______.  

 

 

____________________________________ 

Assinatura do candidato     


