PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Nove de Julho, 15-20, Vila Jacy, CEP 17290-000, Macatuba, SP.
CNPJ 46.200.853/0001-78, Fone: (014)32989800, Fax: (014)32989802

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
(EXTRATO)

ABERTURA DE INSCRIÇÕES RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Prefeitura da Macatuba, Estado de São Paulo, por seu Prefeito, que este subscreve, FAZ SABER
que para os cargos de: PSICÓLOGO e TÉCNICO DE ATENDIMENTO DE FARMÁCIA passam a vigorar a
seguinte redação:
a) Para o cargo de TÉCNICO DE ATENDIMENTO DE FARMÁCIA, fico incluído entre as atribuições que todas as
atividades desenvolvidas serão realizadas sob a supervisão direta do Farmacêutico.
b) a) Para o cargo de PSICOLÓGO, entre as atribuições:
Ficam excluídos os itens abaixo:
- Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social,
utilizando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;
- Realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando à identificação das fontes de dificuldades no
ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e
corretivas julgadas convenientes;
- Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos
subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
Ficam incluídos:
- Elaborar e aplicar testes, utilizando conhecimentos e prática dos métodos psicológicos, para estudar as
características individuais e aplicando métodos e técnicas adequadas para possibilitar o desenvolvimento do
bem-estar físico,mental e social das pessoas atendidas;
- Reunir informações a respeito das pessoas e coletividades atendidas, levantando dados para fomentar
discussões coletivas interdisciplinares com o propósito de produção de diagnóstico e de planos terapêuticos
singulares.
Ficam reabertas inscrições ao Concurso Público de Provas para provimento a cargos vagos de: PSICÓLOGO
e TÉCNICO DE ATENDIMENTO DE FARMÁCIA no período de 05 a 18 de março de 2018, nos termos do Edital
de Concurso Público Nº 02/2018.
As demais informações permanecem inalteradas.

Macatuba, 01 de março de 2018.
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