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  A Prefeitura Municipal de Itaoca, Estado de São Paulo, torna pública que serão 

PRORROGADAS AS INSCRIÇÕES para o Concurso Público nº 001/2022, no período de 18 a 21 de julho de 2022 
 

O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de 
vencimento do mesmo, que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, 
entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o 
horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada, 
recebida e validada. 

 
Aproveita ainda para tornar pública a RETIFICAÇÃO 3 do Edital do Concurso Público n.º 

001/2022, de 22 de junho de 2022, publicado na imprensa local e na sede da Prefeitura, RETIFICANDO o item 1.3 do 
Edital de Abertura de Inscrições referente aos cargos abaixo, que passam a ter as seguintes alterações:  

 
1.3- Os cargos, as vagas, a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos mínimos e a escolaridade 

exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo: 
 

 

Cargos 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 
R$ Nível de Escolaridade e Requisitos 

Total AC PcD 

Professor de Educação 
Física – PEB III 01 01 - H/A *19,59 

Graduação na antiga Licenciatura Plena 
(Resolução CFE 03/87 - 

Licenciado/Bacharel) e/ou em Licenciatura 
(Resolução /CNE/CP ou 02/15 ou 02/19) e 

Registro junto ao sistema 
CONFEF/CREFs 

Psicólogo 01 01 - 40 h 2.855,24 Curso Superior Específico (Psicologia) e 
registro em Conselho de classe (CRP) 

 
 

ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES 

 
 

PSICÓLOGO 
b) Descrição Detalhada: 
Quando na área da psicologia clínica 
• Estudar e avaliar indivíduos que apresentem questões psíquicas ou de comportamento social, elaborando e 
aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;  
• Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para a relação entre o indivíduo e à vida comunitária; 
• Articular-se com profissionais de serviço social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a 
grupos específicos de pessoas; 
• Atender aos usuários da rede municipal de saúde avaliando-se, empregando técnicas psicológicas adequadas, para 
contribuir no processo de tratamento médico; 
• Reunir informações a respeito das pessoas atendidas, levando dados psicopatológicos, para fornecer subsídios para 
diagnóstico e tratamento de enfermidades; 
• Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; 
• Realizar trabalho de orientação de adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos relacionados à fase 
da vida em que se encontram; 
• Realizar trabalhos de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; 
• Realizar anamnese com os pais responsáveis. 



Quando na área da psicologia educacional 
• Atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem de novos métodos de ensino, a 
fim de contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados; 
• Promover o autodesenvolvimento e acompanhamento nos casos de possíveis questões escolares ou familiares; 
• Prestar orientação aos professores. 
 

ANEXO III 
CRONOGRAMA  

 
EVENTO DATA 

Período de Prorrogação das Inscrições 18 a 21/07/2022 
Último dia para envio dos laudos médicos (Upload)  22/07/2022 
Último dia para pagamento do boleto referente a inscrição  22/07/2022 
 

 
Os candidatos inscritos apenas para os cargos de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PEB III 

e PSICÓLOGO, em razão da presente retificação terão o direito de requerer a devolução do valor recolhido no período 
de 18 de julho até 21 de julho de 2022, indicando o número da agência, conta corrente e banco a ser realizado o 
depósito de restituição, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: Acesse o site 
www.consesp.com.br, clique em concursos, recursos, solicitar, digite os dados e conclua o pedido de devolução de 
taxa inscrições.  

 
 
Ficam ratificados todos os demais itens do Edital de Abertura de Inscrições. 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Itaoca - SP, 18 de julho de 2022. 
 
 

Antônio Carlos Trannin 
Prefeito 

 
 

http://www.consesp.com.br/
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