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TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2015 
 

O MUNICÍPIO DE CUJUBIM – Estado de Rondônia, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito 
Municipal - Sr. Fábio Patrício Neto – que, no uso das suas atribuições, torna público a Terceira Retificação 
ao Edital de Abertura, nos seguintes termos: 

 

Art.1° Fica alterado o item 2- DOS CARGOS, DAS REMUNERAÇÕES, DAS CARGAS HORÁRIAS, DAS VAGAS, 
DAS ESCOLARIDADES E DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E PERÍODO DE PROVAS, do Edital de Abertura nos 
seguintes termos: 
 

Onde se lê: 

 

Pedagogo series iniciais -
Área urbana e/ou rural 

R$ 1.794,02 40h 24 01 

Licenciatura 

Plena em 

Pedagogia ou 

Normal Superior 

com Habilitação 

Específica para 

os anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental (1º 

ao 5º ano) 

RS 80,00 
Domingo 
de Tarde 

 

Agente de endemias R$ 800,00 40h 13 01 
Ensino 
fundamental 
completo 

R$ 30,00 
Domingo 
a Tarde 

 

Psicólogo Clínico  R$ 2.000,00 40h 01 00 

Superior 

Específico para a 

área de atuação - 

inscrição no 

respectivo 

Conselho 

Profissional 

RS 80,00 
Domingo 
de Manhã 

 

Professor de ciências 
humanas (40 horas) -Área 
urbana e/ou rural 

R$ 1.794,02 40h 02 00 
Licenciatura 
Plena, com 
habilitação 

RS 80,00 
Domingo 
de Manhã 
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específica em 
área própria 

 

Leia-se: 

Pedagogo series iniciais -
Área urbana e/ou rural 

R$ 1.794,02 40h 25 01 

Licenciatura 

Plena em 

Pedagogia ou 

Normal Superior 

com Habilitação 

Específica para 

os anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental (1º 

ao 5º ano) 

RS 80,00 
Domingo 
de Tarde 

Agente de endemias R$ 800,00 40h 14 01 
Ensino 
fundamental 
completo 

R$ 30,00 
Domingo 
a Tarde 

 

Psicólogo R$ 2.000,00 40h 01 00 

Superior 

Específico para a 

área de atuação - 

inscrição no 

respectivo 

Conselho 

Profissional 

RS 80,00 
Domingo 
de Manhã 

 

Professor de ciências 
naturais (40 horas) -Área 
urbana e/ou rural 

R$ 1.794,02 40h 02 00 

Licenciatura 
Plena, com 
habilitação 
específica em 
área própria 

RS 80,00 
Domingo 
de Manhã 

 

Art. 2º Fica alterado na tabela 7.1 e nos Anexos I e II, a nomenclatura dos cargos de Psicólogo Clinico e 

Professor de Ciências Humanas para Psicólogo e Professor de ciências naturais. 

 

Art. 2º Fica alterado no Anexo II do edital de Abertura as atribuições do cargo de Psicólogo que passa a 

constar com a seguinte redação: 
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PSICOLOGO: Realizar os serviços: socioeducativo-geracionais, com famílias; sócio comunitário; 
reabilitação na comunidade; Benefícios: transferência de renda (bolsa-família e outra); Benefícios de 
Prestação Continuada - BPC; benefícios eventuais - assistência em espécie ou material; outros; Programas 
e Projetos: capacitação e promoção da inserção produtiva; promoção da inclusão produtiva para 
beneficiários do programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada; projetos e 
programas de enfrentamento à pobreza; projetos e programas de enfrentamento à fome; grupos de 
produção e economia solidária; geração de trabalho e renda. 

Articulação com atuação a um plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe interdisciplinar. As 
ações devem ter caráter contínuo e levar em conta que o público-participante do CRAS é a população em 
situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos efetivos 
relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, 
dentre outras). Apoiar em investigações sobre essas situações no território de abrangência do CRAS, 
provocar impactos na dimensão da subjetividade política dos usuários, tendo como diretriz central a 
construção do protagonismo e da autonomia, na garantia dos direitos com superação das condições de 
vulnerabilidade social e potencialidades de riscos. As atividades do psicólogo no CRAS devem estar 
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. Intervir em situações de 
vulnerabilidades, dentro da Assistência Social, implica diretamente em promover e favorecer o 
desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, oportunizando dos grupos e das comunidades. Elaborar 
projetos que visa as mudanças na forma de compreendermos a pobreza e a maneira de atuação sobre 
ela, gerando por meio dos vínculos estabelecidos no atendimento, e de um conjunto de ações 
potencializadores da autonomia, na perspectiva da cidadania, tendo o indivíduo como integrante e 
participante ativo dessa construção. Realizar a identificação de redes de apoio e articular os serviços do 
CRAS, com os serviços oferecidos por outras políticas públicas; Contribuir para o desenvolvimento de 
potencialidades pessoais  e coletivas, este profissional deve pautar seu atuação pelos marcos normativos 
da Assistência Social, como o Guia de Orientação Técnica – SUAS Nº 1 (BRASIL, 2005), que versa sobre as 
diretrizes metodológicas para o trabalho com famílias e indivíduos, bem como sobre os serviços e ações 
do PAIF ofertados pela equipe de profissionais do CRAS. Portanto, em casos de identificação de demandas 
que requeiram ações e serviços não previstos nestes aparatos normativos; Apropriar-se dos fundamentos 
ético legais, teóricos e metodológicos para o trabalho com e para as famílias, seus membros e indivíduos, 
considerando, sobretudo, as necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas existentes no território 
onde estes atores vivem; Apropriar-se de conhecimentos sobre: indicadores de vulnerabilidade e risco 
sócio psicológico; especificidades étnicas e culturais da população brasileira; trabalho social com famílias, 
seus membros e indivíduos; trabalho com grupos e redes sociais; dialética exclusão/inclusão social; leitura 
sócia psicológica da realidade, como pesquisa-ação-participante; políticas públicas, dentre outros; 
Orientar-se pelos princípios éticos que devem nortear a intervenção dos profissionais da Assistência 
Social; Compromisso em ofertas, serviços, programas, projetos e benefícios de qualidade que garantam a 
oportunidade de convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais; promoção, aos usuários, do 
acesso a informação, garantindo conhecer o nome e a credencial de quem os atende;  proteção à 
privacidade dos usuários, observando o sigilo profissional, preservando sua privacidade e opção e 
resgatando a sua história de vida; compromisso em garantir atenção profissional direcionada para a 
construção de projetos pessoais e sociais para a autonomia e sustentabilidade. 

 

Os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
 
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no mural do Paço 
Municipal, e no endereço eletrônico www.mgaconcursospublicos.com.br. 

http://www.mgaconcursospublicos.com.br/
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Cujubim - RO, 20 de novembro de 2015. 
 
FABIO PATRICIO NETO  
Prefeito Municipal 
 
Presidente da Comissão de Fiscalização do Concurso Público 

 


