PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA
EDITAL Nº 01/2009 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009
EDITAL DE RETIFICAÇÃO I
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA retifica o Edital no 01/2009, referente ao Concurso Público no 01/2009:
Onde se lê:
Emprego: Analista de Saúde (Terapeuta Ocupacional)
(...)
Conhecimentos Específicos:As teorias psicológicas atuais como embasamento de intervenção e encaminhamento das questões
sociais: desigualdade, exclusão, violência doméstica. Metodologia de trabalho em grupo e com equipe interdisciplinar. Elaboração de
estudo de casos. Desenvolvimento infanto-juvenil. Técnicas de trabalho em relações familiares. Política de saúde mental. Terapias
ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos, teorias
psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagem terapêuticas. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios
mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Noções de Recrutamento e Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. Ética
Profissional e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e diretrizes). Leis Municipais: 2037/00 e suas alterações (2066/01 e 2159/02);
2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09
leia-se:
Emprego: Analista de Saúde (Terapeuta Ocupacional)
(...)
Conhecimentos Específicos: Código de Ética Profissional. Compreensão crítica da história da terapia ocupacional no Brasil.
Ergoterapia e a assistência asilar. Conceitos básicos da terapia ocupacional socioterápica. Conceitos e ideias básicas dos modelos de
terapia ocupacional que se fundamentam nas linhas psicológicas, terapia ocupacional psicodinâmica e junguiana. Conceitos e ideias
que fundamentam a terapia ocupacional das críticas ao sistema segregativo e asilar, isto é, das práticas de transformação institucional.
A ideia do trabalho como recurso de terapia ocupacional. Conceito de reabilitação e as propostas alternativas de atenção à saúde da
população assistida em terapia ocupacional. A problemática da efetivação da cidadania da população assistida em terapia ocupacional,
pessoas portadoras de deficiências e doentes mentais. Políticas de Saúde Mental e referentes à saúde das pessoas portadoras de
deficiência. Os modelos de terapia ocupacional referentes ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência física e/ou sensorial
(modelo neurológico e cinesiológico), bem como as abordagens corporais globalizantes (Gerda Alexander, Noshe Faldenkrais, Petho
Sandor). O papel das unidades extra-hospitalares (U.B.S.), centro de convivência hospitais-dia e centros de referência diante da
questão da não internação do paciente psiquiátrico e da não institucionalização da pessoa portadora de deficiência física, sensorial
e/ou mental. A ação do terapeuta ocupacional na emergência psiquiátrica, enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais, assim como
no tratamento hospitalar e ambulatorial de pessoas portadoras de deficiência. A atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a
bebê de alto risco e a crianças que apresentam retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor. Análise crítica da reabilitação
profissional no Brasil. Análise crítica da assistência e da atuação da terapia ocupacional no contexto da assistência às pessoas
portadoras de deficiência mental em nosso país. Análise das relações entre saúde e trabalho.Leis Municipais: 2037/00 e suas
alterações (2066/01 e 2159/02); 2136/02 e suas alterações (2301/05; 2329/05; 2347/06; 2535/08);2137/02;2564/09
Onde se lê:
2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao
desempenho do emprego público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas, exceto para os empregos de Advogado, Professor de
Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Professor de Educação Física, cuja duração será de 4 (quatro) horas e será
composta de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do
Anexo I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
leia-se:
2. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao
desempenho do emprego público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas, exceto para os empregos de Advogado, Professor de
Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental e Professor de Educação Física, cuja duração será de 4 (quatro) horas e será
composta de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do
Anexo I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. Para os empregos com escolaridade de Ensino Fundamental incompleto as questões de
múltipla escolha terão 4 (quatro) alternativas.
Guararema, em 22 de junho de 2009.

MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

