
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – Nº 01/2018 

A Prefeitura da Estância Turística de Joanópolis, através da Comissão Especial de Concurso Público, nos termos da 

legislação vigente, e em especial do item 10.10 do Edital de Abertura, RETIFICA o referido Edital no que segue, para 

fazer constar o correto. 

1. Na Tabela do item 1.2., coluna dos vencimentos dos empregos (R$): 

 
Emprego Onde se lê Leia-se 

(102) Agente Comunitário de Saúde R$ 1.038,21 R$ 1.245,84 

(107) Enfermeiro R$ 2.214,82 R$ 2.953,10 

2. No item 7. (Da Classificação), subitem 7.3 (Critérios de Desempate), letras “d” e “e”, onde se lê: 
 

d)    que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia 
do período das inscrições para este Concurso Público desde que obedecidas as regras estabelecidas neste 
Edital para utilização desse critério de desempate. 

e)    candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

Leia-se: 

d)    candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

e)    que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia 
do período das inscrições para este Concurso Público desde que obedecidas as regras estabelecidas neste 
Edital para utilização desse critério de desempate. 
 

3. No caso do emprego de PSICÓLOGO (110): 

3.1 Onde se lê: Conhecimentos Específicos 
 
Política de Saúde: Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei 8142 de 18 de dezembro de 1990; Decreto nº 
7.508 de 28 de junho de 2011. As inter-relações familiares: orientação psicológica à família; Os danos 
psicológicos decorrentes do diagnóstico e do tratamento complementar do câncer; Entrevista e terapia 
psicológicas; Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID -10 – Descrições clínicas e 
diretrizes diagnósticas; A Importância do Tratamento Psicoeducacional; Abordagem Cognitivo-Comportamental 
na Prática Psiquiátrica; A Atuação do Psicólogo em Grupos Terapêuticos; A Importância da Psicologia na Equipe 
Interdisciplinar; Psicologia em Saúde; Código de Ética Profissional; Lei n° 8069. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. Contracepção, Gravidez, DST/AIDS. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Complemente-se: Conhecimentos Específicos 
 

Tipificação Nacional da Assistência Social; Plano Nacional da Assistência Social; Lei 10.741, Estatuto do Idoso. 

 

4. Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Joanópolis, 03 de maio de 2018. 

 

Comissão Especial de Concurso Público 


