
 

 

 

 
 

 

A Prefeitura Municipal de Cruzália, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder Executivo, Senhor José Roberto 
Cirino, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Retificação do Concurso Público Nº 001/2017. 

 

ONDE SE LÊ:  

 
 

1.1.1 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
 
 

 

Nomenclatura 
 

C/H 
 

Vagas 
 

Venc. (R$) 
Taxa de 

Insc. (R$) 

Exigências complementares 

no ato da posse 

Farmaceutico 
40 horas 
semanais 

1+ CR 3.440,66 50,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

Fonoaudiólogo 
20 horas 
semanais 

1+ CR 1.700,56 40,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

Médico (4 horas) 
20 horas 
semanais 

1+ CR 6.853,61 85,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

Psicólogo 
20 horas 
semanais 

1+ CR 1.995,08 45,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

 

 
LEIA-SE: 

 
1.1.1 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
 
 

 

Nomenclatura 
 

C/H 
 

Vagas 
 

Venc. (R$) 
Taxa de 

Insc. (R$) 

Exigências complementares 

no ato da posse 

Farmaceutico 
40 horas 
semanais 

1+ CR 3.440,66 50,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

Fonoaudiólogo 
20 horas 
semanais 

1+ CR 1.700,56 40,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

Médico (4 horas) 
20 horas 
semanais 

1+ CR 6.853,61 85,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

Psicólogo 
30 horas 
semanais 

1+ CR 1.995,08 45,00 

ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO + INSCRIÇÃO NO 
CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N.° 001/2017 



 

 

ONDE SE LÊ:  

 

 
7.7 Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos deverão 

comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, pois, no referido horário, os portões serão 

fechados, não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.  

 

LEIA-SE: 

 

7.7 Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Os candidatos deverão 

comparecer no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas. Os portões serão fechados quinze 

minutos antes do início das provas. 

 

 

ONDE SE LÊ:  

 

 

 PSICÓLOGO: 

 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor de Departamento Municipal de Saúde 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e 
organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, para possibilitar a 
orientação e o diagnóstico clinico. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de 
saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família 
e à sociedade. Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os 
em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas. 
Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e social das 
crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento. 
Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagens de aptidões e capacidade profissional, 
objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho. Executa atividades 
relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e análise 
de funções. 

 
REQUISITOS: 
ESFORÇO MENTAL/VISUAL: Atenção Constante 
RESPONSABILIDADE/PATRIMONIO: Responsável pelas ações e funções que pratica. 

 
 

LEIA-SE: 

 

 

 PSICÓLOGO: 

 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor de Departamento Municipal de Assistência Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Integra a equipe do CRAS para ser referência aos grupos do SCFV, além do 

acompanhamento da execução do serviço, por meio da participação nas atividades de planejamento e assessoria aos 
orientadores sociais. Cabe a este profissional assegurar na prestação do SCFV, a aplicação do princípio da matricialidade 
sociofamiliar que orienta as ações de proteção social básica da Assistência Social. 

 
DESCRIÇÃO DETALHADA: Conhecer as situações de vulnerabilidade social e de risco das famílias beneficiárias de 

transferência de renda (BPC, PBF e outras) e as potencialidades do território de abrangência do CRAS; acolher os usuários 
e ofertar informações sobre o serviço. Realizar atendimento particularizado e visitas domiciliares a famílias referenciadas ao 
CRAS; Desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; Participar da definição de critérios de inserção dos 
usuários no serviço; Assessorar as unidades eu desenvolvem o SCFV no território; Assessorar os orientadores sociais do 
SCFV; Acompanhar o desenvolvimento dos grupos existentes nas unidades ofertantes do serviço, acessando relatórios, 



 

 

participando em reuniões de planejamento, avaliação, etc.; Manter registro do Planejamento do SCFV no CRAS; Avaliar, 
com as família, os resultados e impactos no SCFV; Garantir que as informações soa a oferta do SCFV estejam sempre 
atualizadas no SISC e utilizá-las como subsídios para organização e planejamento do serviço. 
 
Legenda: 
*CRAS – Centro de Referência da Assistência Social 
*SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
* SISC - Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 

REQUISITOS: 
ESFORÇO MENTAL/VISUAL: Atenção Constante 
RESPONSABILIDADE/PATRIMONIO: Responsável pelas ações e funções que pratica. 

 
 

 

 
Sem mais, 

 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Cruzália/SP, 06 de setembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ ROBERTO CIRINO 

Prefeito Municipal 


