
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS/MG 

ERRATA Nº 02 – PROCESSO SELETIVO 

 

 O Prefeito do Município de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna pública a Errata 

nº 01 do Edital nº 01/2018, conforme a seguir: 

Art. 1º - Retifica-se o item Programa De Provas Por Função fls 12 para a vaga de ADVOGADO CREAS-CRAS 

acrescentando às sugestões bibliográficas os seguintes conteúdos conforme a seguir: 

ADVOGADO CREAS-CRAS - Conhecimentos Específicos: Orientações técnicas Centro de referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS (Secretaria Nacional de Assistência Social Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome – MDS de 2011); Nota Técnica Subsecretaria de Assistência Social - SUBAS n° 145 de 2016. Código de Processo 
Civil; Constituição Federal. 
 
 
Art. 2° - Retifica-se o item Programa De Provas Por Função fls 14 para a vaga de PSICÓLOGO CAPS, que passa a ter 

a seguinte redação: 

PSICÓLOGO CAPS -Conhecimentos Específicos: Psicologia do desenvolvimento: infância, adolescência, o adulto e o 

idoso. Comportamento ajustado e desajustado: diversas abordagens de intervenção. Psicoterapia Breve. Os 

procedimentos de diagnostico e intervenções Psicológicas. Pratica grupal.PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO 

DE2011, Linha guia de Saúde Mental 2006.. Ética profissional do psicólogo / Ética como um fator de produção; A 

Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; Concepções de saúde e doença; Psicologia 

Hospitalar: teoria e prática; Saúde Mental: conceito de normal e patológico; Contribuições da psiquiatria, psicologia e 

psicanálise; Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e dinâmicos das neuroses e perversões na 

clínica com crianças, adolescentes e adultos; Teorias da personalidade; Diagnóstico psicológico: fundamentos e passos 

do processo psicodiagnóstico; testes psicológicos (tipos, aplicação, interpretação, análise dos testes); Entrevista 

psicológica: definição, tipos e finalidades; Transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho; 

Psicopatologia: conceituação; alterações da percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, atenção, 

consciência e afetividade; doenças de natureza psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade); 

Possibilidades de atendimento institucional e terapia de apoio; Instituições, análise institucional – principais 

abordagens; Modalidades de tratamento com crianças, adolescentes e adultos: intervenções individuais e grupais; 

Psicoterapia de grupo, grupos operativos, psicoterapia individual, atendimento à família; Abordagem psicanalítica do 

tratamento individual e grupal; Psicologia e políticas públicas municipais. Processos Psicológicos Básicos: Percepção, 

sensação, memória, atenção, consciência, emoção e sentimento. Sugestão bibliográfica: livros e artigos que 

abrangem o tema proposto. 

Art. 3º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata. 

 

Alpinópolis, 07 de agosto de 2018. 

 

Prefeito Municipal 


