
  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MORRO AGUDO/SP 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2018 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2018 

 

O Prefeito do Município de Morro Agudo/SP, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, 

resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 001/2018, conforme segue: 

 

NAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PSICÓLOGO, NO ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 

Leia-se como segue e não como constou: 

Além daquelas previstas na legislação específica e das determinações emanadas pela chefia superior: Aplica técnicas psicológicas apropriadas, 

utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, devidamente reconhecidos e fundamentados pela ciência psicológica para 

estudar as características individuais e coletivas a fim de possibilitar o desenvolvimento do bem-estar físico, mental e social das pessoas e 

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

específicos de pessoas; atender aos alunos da rede municipal de ensino, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para 

tratamento terapêutico; reunir informações a respeito de alunos, levantando dados para fomentar discussões coletivas interdisciplinares com o 

propósito de produção de diagnóstico e de Planos de terapêuticos singulares para as pessoas atendidas; atender e orientar a área educacional 

elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. Executa outras tarefas correlatas quando 

determinadas pelo seu superior imediato. Colaborar nos serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de sua 

competência; Emitir parecer técnico, programar, desenvolver e acompanhar serviços, participar de equipe multiprofissional; Participar na 

elaboração de normas programáticas de materiais e de instrumentos necessários a realização de atividades da área, visando dinamizar e 

padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos; Participar da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de 

acordo com padrões técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho. 

 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº001/2018 do Concurso Público para a Prefeitura do Município de Morro Agudo. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Morro Agudo, 9 de fevereiro de 2018. 
 

 
GILBERTO CÉSAR BARBETI 

Prefeito do Município de Morro Agudo 


