FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS
MUNICÍPIO DE ITATIBA
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019
EDITAL Nº 02/2019 - EDITAL DE ABERTURA

BOLETIM INFORMATIVO II
A Fundação do ABC, por meio da Central de Convênios, no uso de suas atribuições legais, vem através deste
BOLETIM INFORMATIVO II tornar público a todos que possa interessar que, por adequações técnicas, resolve que
passa a fazer parte integrante deste Edital Nº 02/2019, referente ao Processo Seletivo nº 02/2019 para o município
de Itatiba, o que abaixo segue:

Junto ao Anexo I – Descrição Básica das Atribuições dos Empregos, a redação da atribuição do PSICÓLOGO passa a
ser a que segue:

PSICÓLOGO:
Compreende os empregos que se destinam a aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e
execução de atividades nas áreas clínicas, educacional e do trabalho. Quando na área da psicologia clínica: estudar e
avaliar indivíduos em seus aspectos intelectual, psicomotor e emocional (abrangendo a psicodinâmica individual,
familiar e sócio cultural), empregando métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de formular diagnósticos ou
parecer psicológico para: Orientar o profissional no processo psicoterapêutico; Indicar outras avaliações e/ou
terapêuticas necessárias; Fornecer dados pertinentes a outras instituições ou profissionais visando favorecê-lo na
contribuição que prestam ao referido indivíduo; desenvolver aconselhamento e/ou orientação individual ou em
grupo, com pacientes e/ou familiares, visando auxiliar na resolução de dificuldades e situações conflitantes;
desenvolver trabalho psicoterápico individual e em grupo, a fim de favorecer a saúde mental do indivíduo; articularse com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos
específicos de pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando os e empregando técnicas
psicológicas adequadas, para contribuir na avaliação e no tratamento multiprofissional; promover a reeducação de
crianças nos casos de dificuldade escolar e familiar; exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal;
Cumprir e fazer cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento
de saúde e executar outras atribuições afins.

Santo André, 09 de dezembro de 2019.
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