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Secretaria Municipal de Administração 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020 

 

3º ADITIVO AO EDITAL 

 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 335, de 01 de janeiro de 2021 e amparado pelo Decreto 

n° 2.530, de 15 de outubro de 2014 e em atenção ao Decreto n° 4.650, de 17 de dezembro de 2021, que autoriza a 

retomada do Concurso Público objeto do Edital nº 001, de 20 de fevereiro de 2020 e revoga o art.4º do Decreto nº 

799/2020, e ainda pelo que preconiza o artigo 37, incisos I e II, e artigo 206, inciso V, da Constituição Federal, e 

considerando a ATA nº 004/2021, do Conselho de Governança Pública, que decidiu por alterações na relação dos 

cargos ofertados no certame em questão, torna público o 3º Aditivo ao Edital 001/2020, com as seguintes alterações e 

retificações: 

 

1. Retifica no Edital o subitem 3.15, que inclui a correção diferenciada da Prova de Redação para candidatos 

surdos. 

 

2. Retifica no Edital a alínea “e” do subitem 7.4.16, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: durante a realização das provas, não será permitida a comunicação em Libras, gestual, verbal, escrita etc. entre 

candidatos; 

Leia-se: durante a realização das provas, não será permitida a comunicação em Libras, gestual, verbal, escrita etc. entre 

candidatos. Também não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, apontador, corretivos, livros, anotações, 

impressos, ou outros materiais similares, sob pena de o candidato arcar com os prejuízos advindos do descumprimento 

dessas determinações; 

 

3. Retifica no Anexo II o cargo de Profissional de Educação II – Artes, que passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

Onde se lê:  ou Licenciatura em Música/Canto. 

Leia-se:  ou Licenciatura em Música. 

 

4. Retifica no Anexo IV o Programa de Provas para o cargo/função: Especialista em Saúde/Psicólogo, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 1. Clínica e Saúde. 1.1 Bases conceituais: 1.2. O binômio saúde / doença. 1.3. Histórico da psicologia na 

saúde. 1.4. Conceito de psicologia da saúde. 1.5. Estresse, Estratégias de enfrentamento psicológico (coping) e saúde. 

1.6. O papel do psicólogo no contexto da atenção primária, secundária e terciária em saúde. 1.7. Modelos de atenção 

em saúde mental – História, Reforma Psiquiátrica, Legislação, Rede de Saúde Mental. 1.8. Política Pública de Atenção 

à criança, ao adolescente, à mulher, aos idosos e às vítimas de violência. 1.9. Princípios de psicofarmacologia. 1.10. 

Psicopatologia. 2. Assistência Psicológica em Saúde: 2.1. Avaliação psicodiagnóstica no contexto da saúde. 2.2. O 

psicodiagnóstico institucional. 2.3. Acompanhamento psicológico ao enfermocrônico. 2.4. Acompanhamento 

psicológico em transtornos de adaptação à doença, ao tratamento e à reabilitação. 2.5. Humanização do atendimento 

em saúde. 2.6. Psicoterapia Breve e Focal: individual e em grupo 3. Psicólogo no trabalho da equipe de saúde e 

Pesquisa em Psicologia: 3.1. Interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade. 3.2. Investigação 

científica na prática do Psicólogo no contexto da Saúde. 3.3. A Ética do Psicólogo no contexto da saúde. 4. 

Neuropsicologia. 4.1. Abordagem neuropsicológica dos processos cognitivos. 4.2. Fundamentos de Neuropsicologia / 

Histórico. 4.3. A organização das percepções e seus transtornos. 4.4. A organização da atenção e seus transtornos. 4.5. 

A organização da memória e seus transtornos. 4.6. A organização da linguagem e seus transtornos. 4.7. O 

planejamento das ações, funções executivas e seus transtornos. 4.8. Critérios para seleção e administração de técnicas 

e testes na evolução do processo diagnóstico. 5. Organizacional. 5.1. Desenvolvimento Organizacional/Vertentes 

Teóricas e Cultura. Organizacional. 5.2. Teoria da organização. 5.3. Cultura Organizacional. 5.4. Socialização 

Organizacional. 5.5. Paradigmas: Conceitos, Elementos e Processos. 5.6. Criatividade e Inovação. 5.7. 

Desenvolvimento Organizacional. 5.8. Comportamento organizacional e cidadania. 5.9. Ética nas Organizações. 6. 

Políticas de saúde no SUS: Política Nacional de Saúde Mental; Política Nacional sobre Drogas; Política Nacional de 

Promoção da Saúde; Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência; Política Nacional para a População em 

Situação de Rua; Diretrizes Nacionais para a prevenção do Suicídio. 
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Leia-se: 1. Clínica e Saúde. 1.1 Bases conceituais: 1.2. O binômio saúde / doença. 1.3. Histórico da psicologia na 

saúde. 1.4. Conceito de psicologia da saúde. 1.5. Estresse, Estratégias de enfrentamento psicológico (coping) e saúde. 

1.6. O papel do psicólogo no contexto da atenção primária, secundária e terciária em saúde. 1.7. Modelos de atenção 

em saúde mental – História, Reforma Psiquiátrica, Legislação, Rede de Saúde Mental. 1.8. Política Pública de Atenção 

à criança, ao adolescente, à mulher, aos idosos e às vítimas de violência. 1.9. Princípios de psicofarmacologia. 1.10. 

Psicopatologia. 1.11. Investigação científica na prática do Psicólogo no contexto da Saúde. 1.12. A Ética do Psicólogo 

no contexto da saúde. 2. Assistência Psicológica em Saúde: 2.1. Avaliação psicodiagnóstica no contexto da saúde. 2.2. 

O psicodiagnóstico institucional. 2.3. Acompanhamento psicológico ao enfermo crônico. 2.4. Acompanhamento 

psicológico em transtornos de adaptação à doença, ao tratamento e à reabilitação. 2.5. Humanização do atendimento 

em saúde. 2.6. Psicoterapia Breve e Focal: individual e em grupo. 2.7. Interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 3. Neuropsicologia. 3.1. Abordagem neuropsicológica dos processos cognitivos. 3.2. 

Fundamentos de Neuropsicologia / Histórico. 3.3. A organização das percepções e seus transtornos. 3.4. A 

organização da atenção e seus transtornos. 3.5. A organização da memória e seus transtornos. 3.6. A organização da 

linguagem e seus transtornos. 3.7. O planejamento das ações, funções executivas e seus transtornos. 3.8. Critérios para 

seleção e administração de técnicas e testes na evolução do processo diagnóstico. 4. Organizacional. 4.1. Organização 

no trabalho. 4.2. Trabalho e saúde. 4.3. Adoecimento na organização do trabalho. 4.4. Saúde mental relacionada ao 

trabalho. 4.5. Psicodinâmica do trabalho. 4.6. Meio ambiente organizacional. 4.7. Trabalho e Globalização. 

 

Goiânia, 18 de março de 2022. 

 

 

GRAZIELLA FLÁVIA PEREIRA PIRES NEIVA  

Presidente da Comissão do Concurso 

 

 

EDUARDO MERLIN 

Secretário Municipal de Administração 

 


