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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO N° 001/2021 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB, vem a público comunicar a 

detecção de erros e falhas no edital e a sua consequente RETIFICAÇÃO. 

 

Onde se ler: 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1. Nos dias 29 de novembro de 2021 até do dia 02 de dezembro de 2021 estarão abertas 

as inscrições para o processo seletivo simplificado, para preenchimento das vagas, nas 

funções contempladas no anexo, na sede da Prefeitura Municipal.  

(...) 

4.3 – As inscrições serão cobradas e condicionadas ao pagamento dos valores mencionados 

no Anexo I, que deverá feito através de depósito identificado e transferência bancária para 

a Conta Corrente nº 25.763-X – Agência nº 1.134-7 – Banco do Brasil ou PIX 

01612692000191 (efetuados de contas bancárias de titularidade do candidato), mediante 

a apresentação dos seguintes documentos e informações, com apresentação do original para 

fins de comprovação, dentro de ENVELOPE IDENTIFICADO com o nome completo e CPF 

do candidato e o cargo escolhido: 

 

5. DA SELEÇÃO  
(...) 

5.2. A análise Curricular compreenderá os dados pessoais, curso regular (Ensino 

Fundamental, Médio ou Superior), cursos de formação e aperfeiçoamento na área específica, e 

ainda, experiência de trabalho nas áreas pretendidas considerando o presente processo seletivo 

simplificado, e segundo os critérios abaixo elencados:  

 

5.2.1 - Avaliação Curricular  

Nível Superior 

Critérios Pontuação 

I – Doutorado  0,3 

II - Mestrado 0,3 

III – Curso de Especialização na área de conhecimento do cargo objeto da 

seleção. 

1,0 

IV - Curso de Especialização em outras áreas, segundo Curso de Graduação 

ou Especialização na área de conhecimento do cargo objeto da seleção.  

0,6 

 

5.2.2 - Experiência Profissional 

Critérios Pontuação 

I – Experiência Profissional comprovada na área. 0,9 por ano de atuação até 2,7, 

fracionando-se o ano com 

pontuação de 0,075 por mês. 

II – Estágio, Trabalho Voluntário ou Monitoria na área 

de atuação.  

0,1 por atividade (sendo que só 

serão pontuadas atividades com 

carga horária mínima de 120h ou 

duração mínima de 4 meses) até 
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0,2. 

III - Cursos, Capacitações, Conferências e Seminários 

na área pretendida com carga horária mínima de 8h ou 

apresentação de trabalhos acadêmicos. 

0,3 por curso até 0,9. 

(...) 

5.4. As entrevistas serão realizadas, no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de 

São José do Brejo do Cruz/ PB, das 7h às 11h e das 13h às 17h, por ordem de chegada, 

conforme CRONOGRAMA em anexo.  

 

ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Item CARGO 

12 

Psicólogo CRAS – Nível Superior Completo – CRP 

 

Orientação vocacional: conceituação, finalidade e procedimentos; fatores envolvidos 

na escolha profissional: informação ocupacional, aptidões e interesses, grupo social; 

psicologia escolar: psicologia educacional no Brasil: uma perspectiva histórica; a 

contribuição da psicologia no contexto escolar: o enfoque psicanalítico, o 

desenvolvimento e a aprendizagem na concepção construtivista, o pensamento e a 

linguagem na perspectiva interacionista; psicologia da criança e do adolescente: 

teorias do desenvolvimento da personalidade: conceitos fundamentais da teoria de 

Freud e Piaget; fatores influenciadores na socialização: família, escola, meios de 

comunicação; psicossomática: conceitos fundamentais; doença e relações familiares; 

saúde e condição social; prática terapêutica: saúde mental e normalidade; atuação 

terapêutica e instituições de saúde; entrevista psicológica: fundamentos e dinâmicas; 

transferência e contratransferência; o trabalho com grupos: grupos operativos, grupos 

terapêuticos; psicoterapia breve: planejamento e técnicas, terapêutica breve em 

instituições, avaliação e resultados; psicodiagnóstico: estudo de caso (na escola, na 

prática clínica e na instituição); psicopatologia: elaboração de anamnese, hipótese 

diagnóstica. 

 

 

Deve-se ler: 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1. Nos dias 29 de novembro de 2021 até do dia 02 de dezembro de 2021, das 07:00 às 

13:00 horas, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado, para 

preenchimento das vagas, nas funções contempladas no anexo, na sede da Prefeitura 

Municipal.  

(...) 

4.3 – As inscrições serão cobradas e condicionadas ao pagamento dos valores mencionados 

no Anexo I, que deverá feito através de depósito identificado e transferência bancária para 

a Conta Corrente nº 25.763-X – Agência nº 1.134-7 – Banco do Brasil ou PIX 
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01612692000191 (efetuados de contas bancárias de titularidade do candidato), mediante 

a apresentação dos seguintes documentos e informações, com apresentação do original para 

fins de comprovação, dentro de ENVELOPE IDENTIFICADO com o nome completo e CPF 

do candidato e o cargo escolhido: 

 

5. DA SELEÇÃO  
(...) 

5.2. A análise Curricular compreenderá os dados pessoais, curso regular (Ensino 

Fundamental, Médio ou Superior), cursos de formação e aperfeiçoamento na área específica, e 

ainda, experiência de trabalho nas áreas pretendidas considerando o presente processo seletivo 

simplificado, e segundo os critérios abaixo elencados: 

 

5.2.1 - Avaliação Curricular  

5.2.2 - Nível Fundamental e Nível Médio 

 

Experiência Profissional 

Critérios Pontuação 

I – Experiência Profissional comprovada na área. 0,9 por ano de atuação até 3,6 

fracionando-se o ano com 

pontuação de 0,075 por mês. 

II – Estágio, Trabalho Voluntário ou Monitoria na área 

de atuação.  

0,1 por atividade (sendo que só 

serão pontuadas atividades com 

carga horária mínima de 120h ou 

duração mínima de 4 meses) até 

0,2. 

III - Cursos, Capacitações, Conferências e Seminários 

na área pretendida com carga horária mínima de 8h ou 

apresentação de trabalhos acadêmicos. 

0,2 por curso até 0,6. 

IV - Curso de Graduação ou Especialização em outras áreas  0,15 por cada 

curso até 0,3 

V – Curso de Especialização na área de conhecimento do cargo objeto 

da seleção. 

0,3 

Total 5.0 

 

5.2.3 - Nível Superior 

Critérios Pontuação 

I – Doutorado  0,7 

II - Mestrado 0,5 

III – Curso de Especialização na área de conhecimento do cargo objeto da 

seleção. 

0,4 

IV - Curso de Especialização em outras áreas, segundo Curso de Graduação 

ou Especialização na área de conhecimento do cargo objeto da seleção.  

0,2 

Total 1,8 

 

Experiência Profissional 

Critérios Pontuação 

I – Experiência Profissional comprovada na área. 0,7 por ano de atuação até 2,1 
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fracionando-se o ano com pontuação de 

0,075 por mês. 

II – Estágio, Trabalho Voluntário ou Monitoria na 

área de atuação.  

0,1 por atividade (sendo que só serão 

pontuadas atividades com carga horária 

mínima de 120h ou duração mínima de 

4 meses) até 0,2. 

III - Cursos, Capacitações, Conferências e 

Seminários na área pretendida com carga horária 

mínima de 8h ou apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 

0,3 por curso até 0,9. 

Total 3,2 

 

5.2.4. Os candidatos que já tiverem efetuado as inscrições após essa a presente retificação, 

poderão apresentar documentos complementares para pontuação de sua analise curricular até 

a data de sua entrevista. 

(.....) 

5.4. As entrevistas serão realizadas, no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de 

São José do Brejo do Cruz/ PB, das 7h às 13h, por ordem de chegada, conforme 

CRONOGRAMA em anexo.  

 

ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Item CARGO 

12 

Psicólogo CRAS – Nível Superior Completo – CRP 

 

Orientação vocacional: conceituação, finalidade e procedimentos; fatores envolvidos 

na escolha profissional: informação ocupacional, aptidões e interesses, grupo social; 

psicologia da criança e do adolescente: teorias do desenvolvimento da personalidade: 

conceitos fundamentais da teoria de Freud e Piaget; fatores influenciadores na 

socialização: família, escola, meios de comunicação; psicossomática: conceitos 

fundamentais; doença e relações familiares; saúde e condição social; prática 

terapêutica: saúde mental e normalidade; atuação terapêutica e instituições de saúde; 

entrevista psicológica: fundamentos e dinâmicas; transferência e contratransferência; 

o trabalho com grupos: grupos operativos, grupos terapêuticos; psicoterapia breve: 

planejamento e técnicas, terapêutica breve em instituições, avaliação e resultados; 

psicodiagnóstico: estudo de caso (na escola, na prática clínica e na instituição); 

psicopatologia: elaboração de anamnese, hipótese diagnóstica. 

 

 

São José do Brejo do Cruz/ PB, 29 de novembro de 2021. 

 

 

____________________________ 

Luciana Cândido da Silva 

Presidente da Comissão 
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______________________________________ 

Joilma Dutra de Oliveira Almeida  

Membro 

___________________________________ 

Jonigleidson de Lima Saraiva 

Membro 
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