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RETIFICAÇÃO Nº 04 DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023 

 

O Prefeito do Município de Caieiras/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, resolve RETIFICAR o Edital de 

abertura do Concurso Público Edital nº 01/2023, conforme segue: 

 
 
NA TABELA I DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO  
 
Onde se lê: 

Ensino médio/ técnico 

Cargo 

Total 
de 

vagas 
(*) 

Vagas de 
ampla 

concorrência 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário inicial 
Carga 
horária 

semanal 
Requisitos mínimos exigidos 

Taxa de 
inscrição 

TÉCNICO DE 
RADIOLOGIA 

1 + 
CR 

1 + CR 1 + CR R$ 2.100,00 30 horas 
Curso técnico completo em 
Radiologia (em nível médio) e 
registro no CRTR. 

R$ 33,28 

 
Leia-se: 

 

Ensino médio/ técnico 

Cargo 

Total 
de 

vagas 
(*) 

Vagas de 
ampla 

concorrência 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 

com 
deficiência 

Salário inicial 
Carga 
horária 

semanal 
Requisitos mínimos exigidos 

Taxa de 
inscrição 

TÉCNICO DE 
RADIOLOGIA 

1 + 
CR 

1 + CR 1 + CR R$ 2.100,00 24 horas 
Curso técnico completo em 
Radiologia (em nível médio) e 
registro no CRTR. 

R$ 33,28 

 
 
 

NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
PSICÓLOGO 
Elabora análises profissiográficas para os cargos da Prefeitura Municipal; Participa da elaboração e execução de planos de treinamento e 
desenvolvimento de pessoal; Atua na área de saúde do trabalhador, com o objetivo de estabelecer um espaço de acolhimento e escuta das 
demandas dos servidores no contexto de trabalho;  Realiza pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando à identificação de 
dificuldades no ambiente, e propondo medidas preventivas e de melhoria do contexto de trabalho; Participa do processo de admissão de 
servidores, empregando métodos e técnicas inerentes a Psicologia Organizacional e do Trabalho. Participa da Avaliação de Desempenho de 
servidores, bem como da análise de suas competências e na gestão de Recursos Humanos; Estuda e propõe alternativas, juntamente com 
outros profissionais da área de saúde do trabalhador, para a melhoria das condições ambientais, relacionais, materiais e locais do trabalho; 
Acompanha o processo demissional, voluntário ou não, de servidores; Assiste ao servidor quanto aos processos referentes à readaptação, 
reabilitação, afastamento ou outras dificuldades que interfiram em seu desempenho profissional, por diminuição da capacidade de trabalho, 
orientando-os sobre suas relações empregatícias; Recebe e orienta os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua 
integração a função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; Realiza pesquisa de clima organizacional; Desenvolve programas específicos em 
função de necessidades levantadas em pesquisa de clima e outras; Planeja, acompanha e avalia projetos na área de psicologia aplicada ao 
trabalho sócio educacional, para promoção da saúde mental, no âmbito escolar; Participa da elaboração de programas e planos de ensino e de 
sua avaliação nas escolas da rede, considerando a realidade socioeconômico e cultura da população a quem se destina; Aplica testes de 
sondagem de aptidões, interesses e outros com vistas à orientação educacional e vocacional dos alunos da rede municipal; Participa do plano de 
educação da Prefeitura; Diagnostica e realiza a terapêutica de alunos com distúrbios psíquicos, de aprendizagem ou com dificuldades de 
comportamento no campo familiar ou social; Diagnostica alunos infra e supra dotados, tendo em vista a adequação de currículos e programas às 
suas necessidades individuais; Diagnostica e acompanha junto a uma equipe multidisciplinar, alunos com deficiências físicas e/ou mentais; 
Mantém diálogo com pais e demais especialistas em educação, tendo em vista o diagnóstico e a terapêutica para alunos com demandas 
psicológicas; Estuda sistemas de motivação da aprendizagem, objetivando auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados 
capazes de atender as necessidades individuais; Participa da elaboração e avaliação dos programas de recuperação da escola; Realiza 
atendimento psicológico e participa da elaboração e execução de programas de saúde; Realiza estudos, pesquisas e levantamentos que 
forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos relativo à implantação, manutenção e funcionamento de programas 
relacionados aos serviços de saúde pública; Realiza, em conjunto com profissionais, atividades lúdicas, pedagógicas, profissionalizantes, de 
lazer e outras correlatas; Participa, em conjunto com profissionais da área de saúde, do diagnóstico e da terapêutica de pacientes; Elabora e 
executa trabalhos em grupos com usuários da rede de saúde pública; Elabora, executa e avalia projetos de trabalho, objetivando a promoção da 
saúde institucional na Prefeitura, através de análise, diagnóstico e intervenção; Quando necessário, realiza estudo, aplicação, avaliação e 
interpretação de testes psicológicos em pacientes, atentando-se para sua validação. Participa do planejamento e da avaliação de campanhas 
educativas e preventivas nas áreas de saúde pública;  Participa da realização de diagnósticos, desenvolvimento e avaliação de programas de 
intervenção psicossocial junto às comunidades; Encaminha usuários a outros especialistas, quando se fizer necessário; Participa de perícia 
técnica, quando designado; Participa da gestão e implementação de programas, projetos e serviços sociais; Presta atendimento psicossocial a 
crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias expostas a situações de risco pessoal e social; Participa do desenvolvimento e implementação 
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de ações que amplie o acesso aos serviços socioassistenciais; Realiza acompanhamento familiar; Realiza atividades voltadas para a atenção e 
prevenção a situações de risco, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários e por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições pessoais e coletivas; Promove o desenvolvimento da autonomia 
dos indivíduos, na perspectiva de empoderar tanto o sujeito como os grupos e as comunidades; Desenvolve as ações de acolhida, entrevistas, 
orientações, referenciamento e contra referenciamento, visitas e entrevistas domiciliares, articulações institucionais dentro e fora do território de 
abrangência da unidade, proteção proativa, atividades socioeducativas e de convívio, facilitação de grupos, estimulando processos 
contextualizados, auto-gestionados, práticos e valorizadores das alteridades; Realiza intervenção numa perspectiva interdisciplinar, priorizando a 
qualificação da intervenção social dos trabalhadores da Assistência Social; Elabora estudos, pesquisas e levantamentos psicossociais no 
território de referência; Emite parecer técnico na sua área de atuação, bem como participa de perícia técnica, quando designado; Acompanha 
adolescentes e suas famílias em cumprimento de medida socioeducativa com base no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 
SINASE; Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Auxiliar no 
âmbito da educação infantil.  
EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA 
Colaborar com a educação de conhecimentos da Psicologia que sejam úteis na ação reflexiva de todos envolvidos no processo de educação; 
Desenvolver junto à comunidade escolar ações visando prevenir, identificar e mediar conflitos psicossociais, que possam impedir em âmbito 
escolar, o desenvolvimento de potencialidades, a autorrealização e o exercício da cidadania consciente; Participar de pesquisas relacionadas a 
saúde mental da população educacional e à compreensão de processo ensino-aprendizagem e conhecimento das características psicossociais 
da comunidade, visando a atualização da Rede Escolar; Criar e executar coletivamente, programas educacionais alternativos ou 
complementares que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem, conforme demandas específicas das Unidades Escolares; Fazer 
levantamento das dificuldades dos alunos dentro do Sistema Educacional e encaminhar, aos Serviços de Atendimento em Rede de Apoio, 
aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na 
escola, buscando sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade; Executar tarefas correlatas determinadas pela hierarquia superior; 
Realizar intervenção socioeducativa para a construção de um ambiente educacional positivo e integrador; Realizar atendimento às familiar 
quando necessário, visando o trabalho multiprofissional. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Atuar em consonância com as diretrizes e objetivos da PNAS (Política Nacional de Assistência Social) e da Proteção Social Básica (PSB), 
cooperando para a efetivação das políticas públicas de desenvolvimento social e para a construção de sujeitos cidadãos;  Trabalhar de modo 
integrado à perspectiva interdisciplinar, em especial nas interfaces entre a Psicologia e o Serviço Social, buscando a interação de saberes e a 
complementação de ações, com vistas à maior resolutividade dos serviços oferecidos;  Intervir de forma integrada com o contexto local, com a 
realidade municipal e territorial, fundamentada em seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais;  Agir baseado na leitura e inserção no 
tecido comunitário, para melhor compreendê-lo, e intervir junto aos seus moradores;  Identificar e potencializar os recursos psicossociais, tanto 
individuais como coletivos, realizando intervenções nos âmbitos individual, familiar, grupal e comunitário;  Atuar a partir do diálogo entre o saber 
popular e o saber científico da Psicologia, valorizando as expectativas, experiências e conhecimentos na proposição de ações;  Favorecer 
processos e espaços de participação social, mobilização social e organização comunitária, contribuindo para o exercício da cidadania ativa, 
autonomia e controle social, evitando a cronificação da situação de vulnerabilidade;  Manter-se em permanente processo de formação 
profissional, buscando a construção de práticas contextualizadas e coletivas;  Priorizar atendimento em casos e situações de maior 
vulnerabilidade e risco psicossocial;  Atuar para além dos settings convencionais, em espaços adequados e viáveis ao desenvolvimento das 
ações, nas instalações do CRAS, da rede socioassistencial e da comunidade em geral.  Acolher famílias, participar de visitar domiciliares com o 
objetivo de colaborar com o monitoramento destas;  Desenvolver e coordenar oficinas de diferentes (artesanato, capoeira e etc);  Realizar 
atendimentos individuais de caráter emergencial, com o objetivo de direcionar o indivíduo a algum tipo de ação social;  Coordenar e direcionar à 
equipe para o cumprimento das premissas da assistência social;  Estimular a escuta e a comunicação entre a equipe;  Desenvolver projetos e, 
junto à equipe da rede socioassistencial, buscar medidas que estimulem a autonomia e a consciência cidadã da comunidade.  Orientar indivíduos 
e famílias em situações já comprovadas de risco; Promover grupos de apoio com o objetivo de acolher pessoas que compartilham uma realidade 
ou foram vítimas de alguma violência, de modo que elas consigam retomar seus hábitos e colaborar com outras pessoas que, por ventura, 
possam passar por situações parecidas.  Realizar atendimentos em grupos operativos, Escuta psicológica, Acolhimento e escuta qualificada, 
apoio e supervisão de estágios, Aconselhamento e monitoramento da condição emocional, Acompanhamento terapêutico, Acompanhamento 
psicoterápico individual ou grupal, Reabilitação psicossocial com inserção no mercado, Atendimento a famílias e comunicantes, Avaliação 
psicodiagnóstica, Assistência e acompanhamento psicológico a familiares, Visita domiciliar terapêutica, Resgate terapêutico, Participação nas 
discussões da equipe multiprofissional apresentando a dimensão subjetiva do(a) usuário/a, Trabalho de interconsulta, Grupos de adesão ao 
tratamento, Participação na elaboração do Plano Terapêutico Singular (PTS), Assistência em cuidados paliativos, etc.  Atendimentos em apoio a 
equipe em situação de calamidade ou emergência sanitária, quando convocado. 
 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
Coletar dados antropométricos para subsidiar a avaliação nutricional, a ser realizada pelo nutricionista; Verificar o cumprimento do cardápio 
elaborado por nutricionista; Colaborar no desenvolvimento de preparações culinárias e respectivas fichas técnicas de preparações, Manual de 
Boas Práticas e POP; Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional para a população atendida; Contribuir 
para a identificação de estudantes com necessidades nutricionais específicas; Acompanhar e orientar a execução das atividades de recebimento, 
higienização, armazenamento, pré-preparo de alimentos, porcionamento, distribuição e transporte de refeições obedecendo às normas sanitárias 
vigentes; Colaborar na aplicação de testes de aceitabilidade; Participar da elaboração de material técnico, científico e educativo para orientação 
da comunidade escolar; Conhecer a vocação agrícola da região e fazer levantamento dos agricultores familiares e cooperativas da região; 
Contribuir na elaboração do cardápio e verificar o seu cumprimento; Contribuir na elaboração de relatórios técnicos de não conformidades; 
Acompanhar e monitorar as atividades de seleção de fornecedores, procedência de alimentos, bem como a logística de compras; Avaliar as 
características organolépticas dos alimentos, produtos alimentícios e preparações culinárias de acordo com o PIQ estabelecido; Supervisionar as 
atividades de higienização de alimentos, utensílios, equipamentos, ambientes e pessoal; Orientar e monitorar o uso correto de uniformes e de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) correspondentes à atividade; Coletar dados e informações relacionadas às UAN; Participar do 
planejamento, da execução e da avaliação dos programas de formação continuada da equipe; Colaborar para o cumprimento e a aplicação das 
normas de segurança ocupacional; Monitorar programas de manutenção preventiva e periódica de funcionamento e conservação dos 
equipamentos; Registrar as atividades previstas no PCMSO dos funcionários da UAN, de acordo com as normas vigentes; Acompanhar as 
atividades de controle de qualidade em todo o processo produtivo, de acordo com o estabelecido no Manual de Boas Práticas POP, atendendo 
às normas de segurança alimentar e nutricional; Cooperar no controle periódico das sobras, do resto-ingestão e análise de desperdício, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável; Participar do levantamento de dados para os cálculos de informações nutricionais; Colaborar durante 
todo o processo produtivo com ações que preservem e recuperem o meio ambiente, com vistas ao desenvolvimento sustentável; Auxiliar no 
recebimento e conferência de mercadorias recebidas no estoque central da Alimentação Escolar; Executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo/área. Elaboração de cardápio adequado a diferentes equipamentos e 
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unidades, programas e serviços da Assistência Social.  Realizar visitas técnicas às instituições assistidas.  Elaborar relatórios técnicos de não 
conformidades e respectivas ações corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-
os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, quando couber.  Participar de fóruns de controle social, garantindo agenda de interesse 
da entidade que representa, promovendo articulações e propondo estratégias e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir no 
planejamento, implantação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios técnicos e científicos.  Participar e divulgar 
estudos e pesquisas na sua área de atuação, promovendo o intercâmbio técnico-científico.  Promover articulação no âmbito intrassetorial, 
intersetorial e interinstitucional, visando à implantação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, políticas de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN), de agroecologia e de outras políticas relacionadas à alimentação e nutrição.  Participar do planejamento e supervisão de 
estágios para estudantes de graduação em nutrição e de curso de nutrição e dietética e programas de aperfeiçoamento para profissionais de 
saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista.  Participar da elaboração e revisão da legislação e códigos 
próprios da área.  Participar da elaboração do plano de trabalho anual visando ao planejamento orçamentário institucional.  Coordenar as 
atividades de recebimento, seleção e armazenamento dos alimentos visando ao controle de qualidade.  Supervisionar a destinação e distribuição 
dos alimentos, conforme as especificidades das instituições.  Promover ações de controle de desperdícios de insumos e ações de consumo 
sustentável.  Elaborar e supervisionar a implantação do Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), 
mantendo-os atualizados.  Avaliar a quantidade e a qualidade dos alimentos doados, visando atender à demanda das pessoas atendidas pelas 
instituições.  Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que 
coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, quando couber.  Participar da 
seleção e do credenciamento das instituições assistenciais de destino dos alimentos.  Orientar sobre técnicas de preparo dos alimentos; orientar 
sobre educação alimentar e nutricional.  Realizar e divulgar pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação, promovendo o intercâmbio 
técnico-científico.  Elaborar os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais, com base no diagnóstico de nutrição da clientela, 
respeitando os hábitos alimentares regionais, culturais e étnicos.  Elaborar informação nutricional do cardápio e/ou preparações, contendo valor 
energético, ingredientes, nutrientes e aditivos que possam causar alergia ou intolerância alimentar.  Coordenar as atividades de recebimento e 
armazenamento de alimentos, material de higiene, descartáveis e outros.  Elaborar e implantar fichas técnicas das preparações, mantendo-as 
atualizadas. Implantar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações.  Promover 
periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários por meio de cursos, palestras e ações afins.  Promover programas de educação 
alimentar e nutricional para usuários.  Prestar atendimento, por meio de cardápio específico, aos usuários com doenças e deficiências 
associadas à nutrição, bem como aos portadores de necessidades especiais, visando o direito humano à alimentação adequada e saudável. 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2023 do Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Caieiras. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Caieiras, 8 de março de 2023. 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS/ SP 
Gilmar Soares Vicente - Prefeito 

 
 
 


