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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ 
CNPJ: 06.554.810/0001-76 
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro 
CEP: 64.430-000 - São Pedro do Piauí 
E-mail: prefeitura@saopedropiaui.pi.gov.br 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

ERRATAOl 
O Prefeito Municipal de São Pedro do Piauí, no uso de suas atribuições, publica a 

presente ERRATA ao Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021, nos seguintes termos: 

~ Anexo V: 
No formulário de inscrição, onde se lia: 
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ANEXO V 

FORIIULÃRIO DE IN ICAIÇÃO 

TErTE IELETIVON'ltll20%1 

FICHA DE IN ICRIÇÃO N'-___ _ 
CAROO: _____________ _ 

DEWA CONCORRER PARA AI VAOAt oemNAOAI A PORTADOAEt DE IECElll)ADH 
EIPECIAI 1: t l UI ti NÃO 

DAOOI PEUOAII: 
N.,_:;_ _______________ _ 

Ra· ORoÃOEXPEDIDOlt_CPF: _____ _ 

EN~tRul,_.,~-----------

CEP: ___ _ Cl>Au1ML•W ______ EITAOO: __ _ 

TELEFONE RXO: t ,_ ___ caULAR: 1 

uw..~· -----------
CURRICII.O COM:_____,PÃOINAI 

Oo Pt«v CIO 1'11111 -PI.........L....JJl21 

Auiííiííra CIO oanííêiílíi 

Aiilníbí dõ ííipõíiiíiíl pÍ!Í iíiãiiõiô 

TErTE IElETIVO N'otll2821 

CCIIPROVANTE DE INICRIÇÃO N' ___ _ 

CAROO:~-------------

AAFI.A ~CIA t l llM 1 1 NAOI 

PORTADORDENECEIIIIWIEE .. ECW.( 1 - t )NÃO 

00 Pt«v CIO 1'11111° Pl,___L_J21%1 

Aiilníbí dõ ííipõíiiíiíl pÍ!Í iíiãiiõiõ 

Lê-se 

~ --·.., 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI 
CNPJ: 06.554.810/0001-76 
Av. Presidente Vargas. S/N - Centro 
CEP: 64.430-000 - São Pedro do Piauí 
E-mail : prefei'tura@saopedropiaui.pi.gov.br 
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ANEXO V 

FOAMULÃRK> DE 1N acRIÇAO 

TESTE IIEL.ETlVO IP~ 

ACHA DE IN acRll;ÃO N•c_ ___ _ 
CAROO: _________________ _ 

OE9E,,1,A CONCORRER PARA ... VAOA.a DEaTINADA8 A PORTADOA.Ea DE NECE8a.:>Al>E& 

EaPECIAJa:c )... C ► NÃO 

DADO a PE I IOAI 1: 

.._ _ _____ ÕAOÃOEXPIEDtl>Ol:t_CPF:: _______ _ 

ENDEREÇOIIRua._.. balff"4r;_ _______________ _ 

CEP:'-----~ .caoao,•UOEJE.. _______ _EEffADO: ___ _ 

TELEFONE FIXOc f '-----~CELULAR: 1 

Uo~doPl.-i-PI aa2'1I 

A~iiííiiiüii do ÕWtdiêÍÍrtÕ 

AWnínmi dâ riêi>õíii.6víil pala &iWõ,iíõ 

TE 8TE IIELE'T1VO W N'IJ2G:2'I 

CoaFROVANTE DE INac:RlÇÃONtl _____ _ 

C tNAO 

PORTADORDENECEaUDADEEIPECIAL( .... 11 )NÃ·O 

&aoP9dn>doPla::il-PI 

AUinrifi oõ riêi>õíii.6"- piii ln-'v,iíêi 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ 
C NPJ: 06.554.610/0001-76 
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro 
CEP: 64.430-000 - São Pedro do Piauí 
E-mail : prefeitura@saopedropiau i.pi.gov.br 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N 9 002/2021 

ERRATA02 
O Prefeito Municipal de São Pedro do P iauí, no uso de suas atribuições, publica a 

p,.esente ERRATA ao Processo Seletlvo Simplificado n a. 002/2021, nos seguintes t .ermos: 

~ Onde se lia: 

O Município de São Pedro do P iauí - PI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
realizará teste se letivo, por meio de prova escri ta, desti nado ao preenchimento de vagas e 
cadastro de r eserva para provimento provisóri o dos cargos de pedagogo, psicólogo, 
pslcopedagogo, nutricionista, assistente social tempor á rio para o per íodo letivo do ano de 
2021, com valldade de 01 ano, nos t e r mos d a Lei nll' 0105/93 de 06 de dezembro de 1993 (Lei 

de contratações t emporárias do município). 

e::> Lê-se: 

O Município de São Ped ro do Piauí - P I, no u so de s uas atribuições legais, faz saber que 
realizará teste se letivo, por meio de prova escr it a, destinado ao preenchimento de vagas e 
cadastro de reserva para prov imento provisório dos cargos de psicól ogo, n utricionista e 
assistente socia l temporário para o pe.-fodo letivo do ano de 2021, com va l idade d e 01 ano, 
nos termos da lei n 9 0105/93 d e 06 de dezembro d e 1993 (lei de cont ratações temporárias 

do munldpio). 

e::> Anexo JI· 
Atribuições do Cargo, onde se lla: 

CARGO: 

- NUTRICIONISTA 

São atribuições do Nutricion ista 

Compr eende as atribuições definidas através dos atos legislat ivos e outras normativas 

que regulamentam a profissão e de acordo com o código de é ti ca, entre elas 

elaboração das POP'S, controle e supervi são da equip e d e cozi nheiras no preparo dos 

alimentos; na elaboração das d ietas, assistir diretamen t e os paci entes internos, ent.re 

outras atividades previstas na lei de exercício profissional; prestar assistência e 

edu cação nutricional à colet ividade ou Indivíduo, sadios ou enfermos; planejar, 

coordena.-, supervision ar e avalla r estudos dietéticos para os alunos da .-ede pública 

municipal ; executai" outr as a,tribu ições afins. 

- PSICOLOGO 



Diário Ofi cial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

169Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 09 de Julho de 2021 • Edição IVCCCLX

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUf 
CNPJ: 06.554.810/0001-76 
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro 
CEP: 64.430-000 - São Pedro do P iauí 
E-mai l: prefeitura@saopedropiaui.pi.gov.br 

São atribuições do Psicólogo 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e o s processos mentais 

e sociais de indivíduos, grupos, e inst.ituições, com a finalidade de análise, tratamento, 

orientação e educação; diagnosticam e ava li am distúrbios emocionais e mentais e de 

adaptação socia l , elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente (s) 

duranteo processo de tratamento ou cu r a; investigam os fatores inconscientes do 

comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesqu isas 

experimenta is, teóricase clínicas e coordenam equipes e atividades da área e afins. 

- PSICOPEDAGOGO 

São atribuições do Psic opedagogo 

Todas aquelas decorrentes da especialização para trabalhar com crianças portadora 

de necessidades especiais; participar das atividades da equipe multidisciplinar, 

fazendo relatóriopertinentes a turma esclarecendo casos atípicos a conduta esperada; 

fazer esclarecimentos aos pais de comportamento em sala de aula, a lertando e 

integrando para alguma postura inadequada ou prejudicial; registrando e m ficha 

individual e comunicando a equ ipe multidisciplinar; assessorar, supervisionar e 

coordenar o planejamento do ensino curricular;coordenar e dinamizar mecanismos 
que visem instrument·alizar os professores quanto ao seufazer docente 

-ASSITENTE SOCIAL 

São atribuições do assistente social 

Atribuições defin idas a través dos atos legislativos e outras normativas que 

regulamentam a profissão; executar e s upervis ionar trabalhos relacionados com o 

desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos pacientes em seus aspectos sociais 

(público interno e externo);identificar e analisar problemas e necessidades materlas, 

psíquicas e de outra ordem e aplicaraos processos básicos do serviço social e demais 

atividades i nerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de 

problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; 

executar outras atf"ibuições afins. 

Lê-se: 

CARGO: 

- NUTRICIONISTA 

São atribuições do Nutricionista 

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas 

que r egulamentam a profissão e de acordo com o código de ética, entr e elas 

elaboração das POP'S, controle e supervisão d a equipe de cozinheiras no preparo dos 

alimentos; na elaboração das dietas, assistir diretamente os pacientes internos, entre 

outras atividades previstas na lei de exercício profissional; prestar assistência e 

educação nutricional à coletividade ou individuo, sadios ou enfermos; planejar, 

coorden a r, supervisionar e avaliar estudos dietéticos para os alunos da ..-ede pública 

municipal ; executar outras atribuições afins. 

- PSICOLOGO 

São atribuições do Psicólogo 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais 

e sociais de indivíd uos, grupos, e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 

orientação e educação; diagnosticam e avaliam d istúrbios emocionais e mentais e de 

adaptação socia l, e lucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente (s) 

duranteo processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes d o 

com portamento ind ividual egrupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas 

experimentais, teóricase clínicas e coordenam equipes e a t ividades da área e afins. 

-ASSITENTE SOCIAL 

São atribuições do assistente social 

Atribuições definidas através dos atos leg is lativos e outras normativas que 

regulamentam a profissão; execut.ar e supervisionar trabalhos re lacionados com o 

desenvolvimento, diagn óstico e tratamentos dos pacientes em seu s aspectos sociais 

(público interno e externo);identificar e analisar problemas e necessidades materias, 

psíquicas e de outra ordem e aplicaraos processos básicos do serviço social e demais 

atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de 

problemas d e origem psicossocial e econômica que interferem no tra·tamento médico; 

executar outras atribuiçõe.s afins. 

~ Anexo IV• 

Onde se lia: 

ATIVIDADES, CONTEÚDOS PROGRAMATICOS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM A TODOS 
OS CARGOS 

PSICOPEDAGOGO, NUTRICIONISTA, LDB9394/96. 
PEDAGOGO, PSICOLOGO, ASSITENTE httJ!.:lLwww.~lanalto.~v.brlccivil 03,nelsl19394. 

SOCIAL htm 
CARGO CONTEÚDO PROGRAMÁTICOESPECÍFICO 

PSICO PEDAGOGO Histórico da psicologia, método da psicologia, o 
arco reflexo. A Inteligência eo m elo ambiente. 
A motivação e a aprendizagem. O processo d e 

aprendizagem segu ndo Piaget. A 
personalidade . A sensação e a percepção. A 

NUTRICIONISTA 

PEDAGOGO 

PSICOLOGO 

ASSITENTE SOCIAL 

psicanálise. O Gestalt. O Behaviorismo. Os 
te.stes psicológicos. Asdeficiências mentais. 

Dinâmica de Grupo. Pedagogia. 
Psicopedagogia .. Lei 8.069, de julho de 1.990 e 

alterações. 
Lei n~13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. 
Nutrição e Saúde Públlca: Noções de 

epidemiologia das doenças nutricionais e 
desnutrição proteico- calórica; diagnóstico do 
estado nutricional das populações; vigilância 

nutricional. 
Educação alimentar e Nutricional. 

Avaliação do estado nutricional: métodose 
critérios de aval iação. 

Direitos de Aprendizagem do aluno; 
Relacionamento Professor x Aluno, Função 

e papel da escola, 
Problemas de aprendizagem, Fatores físicos, 
psiquicos e sociais; Educação nomundo atual, 

Recreação: Atividades recreativas, 
Aprendizagem: leitu ra/Escrita, Didática : 

métodos, técnicas, recursos/material 
didático , ProcessoEnsino-aprendi zagem: 

avaliação, Plane jamento de aula : 
habi lidade objetivos à avallaç.ão, 

Desenvolvimento da linguagem oral, 
escrita, audição e leitura, 

m étodos, técn icas e habilidades, 
Instrumentos/Atividades Pedagógicas. 

Métodos de Alfabetização 
Tendências Pedagógicas, Papel do 

Professor, Decroly, Maria Montessouri, 
Freinet, Rosseau, 

Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Psicologia da 
Educação. Psicologia daAprendizagem e do 

Desenvolvimento; Didática Geral. 
Direitos d e Aprendizagem do aluno, 

Importância dos gên e ros textua is e do lúdico 
no ciclo dealfabetizacão 

Conceitos e procedimentos básicos de 
Psicoterapia. 11. O Psicólogo na construção e 

desenvolvime nto do projetopol ftico -
pedagógico: atuação multidisciplinar. 12. 

Álcool, tabagismo e outras drogas. 13. Leis, 
regulamentações, estatutos e demais 
resoluções do trabalho profissional do 

Psicólogo. 14. l:tica profissional. 15. 
Ps icologia Social. 16. Cultura Juvenil.17. 

Terapia Breve. 18. Trabalh o em Rede. 
19. Orientação Familiar. 20. Princípios da 

lntersetorlalldade 21. Mediação de 
Conflitos. 22. T raba lho Multidisciplinar. 

23. Elaboração de Relatór-ios e 
Pareceres Pslcossoclais. 24. Estudo decaso. 
Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da 
Aprendizagem; Psicologia 

Familiar - Criança e Adolescente; Lei 
10.216 /01 - Dispõe sobre a proteção eos 
direitos das pesso as portadoras de 

transtornos mentais e red i reciona o 
mode lo assistencial em saúde mental. 

Psicologia e Políticas Públicas .Psicologia 
Escolar: Teoria s da aprendizagem. 

Serviço Social na contemporaneidade. 
Debate teórico-metodológico, ético-

político e t é cnico-operativo doServiço 
Saciai e as respostas profissionais aos 

desafios de hoje . 
Condicionantes, conhecimentos, demandas 

e exigências para o trabalhodo serviço sacia i 
em empresas. O serviço social e a saúde do 

trabalhadordiante das mudanças na 
produção, organização e gestão do trabalho. 

História da política social. O mundo do 
trabalho na era da reestruturação produtiva 
e da mundialização do capital. A família e o 

serviço social. Administração e planejamento 
em serviço social . Atuação do assistente 

socia l em equipes interprofissionais e 
interdiscipl inares. Assessoria, consultoria e 
serviço social. Saúde mental, transtornos 

mentais e o cuidado 
n a família , Responsabilidade social das 

empresas. Gestão em saúde 

e segurança. Gestão de responsabilidade 
social. Conceitos, referenciais normativos e 

indicadores. 
História e 

constituição da categoria profissiona l. Leis e 
códigos relacionados ao trabalhoprofissional 

do Assistente Social. 
Pesquisa social. Elaboração de projetos, 

métodos e técnicas qua litativas e 
quantitativas. Planej amento de planos, 

programas e projetos sociais. Avaliaçãode 
orogramas sociais 
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Lê-se: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUf 
CNPJ: 06.554.810/0001-76 
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro 
CEP: 64.430-000 - São Pedro do P iauí 
E-mai l: prefeitura@saopedropiaui.pi.gov.br 

ATIVIDADES, CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E CRIT~RIOS DE PONTUAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

CARGO 

NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E 
ASSITENTE SOCIAL 

CARGO 
NUTRICIONISTA 

PSICOLOGO 

ASSITENTE SOCIAL 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM A TODOS 
OS CARGOS 
LDB9394/96. 

http:ljwww.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/19394. 
htm 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICOESPEclFICO 
Nutrição e Saúde Pública : Noções de 

epidemiologia das doenças nutricionais e 
desnutrição proteico- calórica; diagnóstico do 
estado nutricional das populações; vigilância 

nutricional. 
Educação alimentar e Nutricional. 

Avaliação do estado nutricional: métodose 
critérios de avallaç~o. 

Conceitos e procedimentos básicos de 
Psicoterapia. 11. O Psicólogo na construção e 

desenvolvimento do projetopolítico
pedagógico: atuação multidiscipl inar . 12. 

Álcool, tabagismo e outras drogas. 13. Leis, 
regulamentações, estatutos e demais 
resoluções do trabalho profissional do 

Psicólogo. 14. Ética profisslonal. 15. 
Psicologia Social. 16. Cultura juvenil. 17. 
Terapia Breve. 18. Trabalho em Rede. 

19. Orientação Familiar. 20. Princípios da 
Intersetorial idade 21. Mediação de 

Conflitos. 22. Trabalho Multidisciplinar. 
23. Elaboração de Relatórios e 

Pareceres Psicossociais. 24. Estudo decaso. 
Ps icologia do Desenvolvimento; Psicologia da 
Aprendizagem; Psicologia 

Familiar~ Criança e Adolescente; Lei 
10.216 /01- Dispõe sobre a proteç~o eos 
direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. 

Psicologia e Políticas Públicas.Psicologia 
Escolar: Teorias da aprendizaRem. 

Serviço Social na contemporaneidade. 
Debate teórico-metodológico, ético

político e técnico-operativo doServiço 
Social e as respostas profissionais: aos 

desafios de hoje. 
Condicionantes, conhec:imentos1 demandas 
e exigências para o trabalhado serviço social 

em empresas. O serviço social e a saúde do 
trabalhadordiante das mudanças na 

produção, organização e gestão do trabalho. 
História da política social. O mundo do 

trabalho na era da reestruturação produtiva 
e da mundialização do capital. A familia e o 

serviço social. Administração e planejamento 
em serviço social. Atuação do assistente 

social em equipes interprofissionais e 
interdisciplinares. Assessoria, consultoria e 
serviço social. Saúde mental, transtornos 

mentais e o cuidado 
na familia. Responsabilidade social das 

empresas. Gestão em saúde 
e segurança. Gestão de responsabilidade 

social. Conceitos, referenciais normativos e 
indicadores. 

História e 
constituição da categoria profissional. Leis e 
códigos relacionados ao trabalhoprofissional 

do Assistente Socía 1. 
Pesquisa social. Elaboração de projetos, 

métodos e técnicas qualitativas e 
quantitativas. Planejamento de planos, 

programas e projetos sociais. Avaliaçãode 
pro1tramas sociais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUi 
CNPJ: 06.554.810/0001-76 
Av. Presidente Vargas. S/N - Cent ro 
CEP: 64.430-000 - São Pedro do Piauí 
E-ma il: prefeitura@saopedropiaui.pi.gov .br 

q Anexo V: 

Onde se lia: 

~1'1'URA MIJteCPAL OI! 's.ÀD PEDRO DO~ 
c...,....,oe~ e ,arcoo,.ro 
A-. r.~~«.eV•~ S......, ~ 
ccr &4 ◄30 ooo ~ $) ,.,___,i 
"'"ore- ae, .l2!l0 , ~g 

ANEXO V 

FORlla.Jt...Â.RK> DE 1N ~ 

TESTE aEI....ETIVO--~ 
ACHA DE IN ec:119ÇÃO N-'-------CAROO: __________________ _ 

DEa&.IA. CONC PARA. A8 VAGAS OEaTlNADA• A PORTADORE• OE NECE•aa:>ADEa 
ESPECIAJS::I J&IM ltNÃO 

DADO a PEaeoAI•: 

R. - OAG&O EXPEDIDOR:_CPF: ________ _ 

ENDEReCOCAua._.. -""'""------------------

CEP.a_____ !CIDl:_,. • .,OE _________ ESTAD<>e ___ _ 
"JELEFONE FUtO: C ,__ ____ _cCELULAR: 1 t ______ _ 

cuRRtcta..o COM:_____,,.AONA8 

aao Pwcaro-. ..._ -,..~ 

A.üi...__ iiõ ~WWW pila lnieriõ,5õ 

TESTE IIIEI..ET1"VO ... -,._'2e:Z"'I 

~ANTE OE tNac:RIÇÃO ,.. _____ _ 

AJlallll...A. - ---4:-clA C J •-- 1 J, NAol 

PORTADORDENECE8~DEE.-ec:tAL( J- 4 tNÃO 

Lê-se 

WWWWWW oõ iii&pêiaiDWWW íWG lni»iõE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUI 
CNPJ: 06.554 .810/0001-76 
Av. Presidente Vargas, S/N - Centro 
CEP: 64.430-000 - São Ped ro do P iauf 
E - mai l : prefeitura@saopedropiaui.pi .gov.br 

NtEJ'l!.ln.JRA ~.Al. De "S.ÂO PeDRO DO PU..UI c..,..,oc. ~ &1cwox,1.ro 
A-. r....,..h,,rit:.eV-.;J.,s S""" Ce,,-11)-, 

ccr &4 ◄30 000 ~ ~ "-"'• 
rorc- ee, l2!0 1~ 

ANEXO V 

FC>flMUt.ARtO OE .. ~ 

TESTE IIIELETIVON"'N-1J2e211 

ACHA DEINacllllÇÃO ... _____ _ 
CARGO: __________________ _ 

DE8EJA CONCCllAfllER PARA,,.. VAGAS DE.8TINAOA.a A POATAOOAE8 DE NECEaaa>ADEa 
E8PECM.la:c )UM CJNÃO 

DADOaPE.alOAla: 

R. - ORGAo IEJUIIEDf.DOR:_CPF: ________ _ 

ENDEReCOCAua.._.. balrnW------------------
CEP: ____ _ .,.,....,..,. .. oe,.,_ ________ EaTAOO: ___ _ 

TELEFONE FfXO: C ,__ ____ _cCELULAA: 1 t, ______ _ 

aao ~c1o,.....-rt, __ ._~...,. 

• .. --., ... 00 õ.nêiêiitíõ 

A.c.c.trinísií do rii&paíaiavíei píiiií .. ......, 

TEff'E aELETIYO_.N't.12112'1 

C~~ DE IN ICRIÇÃO N9 _____ _ 

1 •NA.o 

PORTADOR DE NECE8acwr..DE EIIPec::arA.L ( ►... 1 ) HÃO 

A.üiíW&írií êiã iii&pêiaiDWWW íWG Wíi»iôE 


