
ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO – SECAD 
COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CPSS 
 

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002 DE 17 DE MAIO DE 2018 
 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso das 
suas atribuições legais, torna público a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas 
alterações estão a seguir elencadas: 
 
Art. 1º Ficam prorrogadas as inscrições até às 23h59min do dia 19 de junho de 2018. 
  
Art. 2º Fica incluído no Item 2.1 - TABELA I - DADOS GERAIS, a seguinte função: 
 

FUNÇÃO VAGAS 
JORNADA 
SEMANAL 

REGIME DE 

TRABALHO 
REMUNERAÇÃO 

LC1 PCD2 

PSICÓLOGO  - Área de 
Saúde 

03 - 40 Administrativo  R$ 4.546,89 

PSICÓLOGO  - Área de 
Saúde Mental - CAPS 

05 01 40 Administrativo R$ 4.546,89 

 

Art. 3º Fica incluído no Item 2.2 - TABELA II - PRÉ REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA 
SELEÇÃO, a seguinte função: 
 

FUNÇÃO PRÉ-REQUISITOS 

PSICÓLOGO - Áreas de 
Saúde e de Saúde Mental - 
CAPS 

Ensino Superior em PSICOLOGIA e registro no Conselho 
Regional respectivo ou órgão que regulamenta o exercício 
da profissão. 

Art. 4º Fica incluído no Item 2.3 - TABELA III - RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES, a 
seguinte função: 

 
FUNÇÃO RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

PSICÓLOGO  - 
Área de Saúde 

Contribuir para a promoção, prevenção e recuperação da saúde e 
do bem estar psicológico do indivíduo e/ou da coletividade, 
coordenando e executando de forma integrada, atividades 
especializadas relativas a análise do comportamento humano e a 
dinâmica da personalidade; Atuar no tratamento de distúrbios 
psíquicos, estudando características individuais e aplicando 
técnicas adequadas para restabelecer os padrões normais de 
comportamento e relacionamento; Auxiliar no processo de 
formulação de hipótese diagnóstica, reunindo informações e dados 
psicopatológicas a respeito de pacientes, obtidos através de 



entrevistas, testes e exames; Subsidiar, quando atuando na área 
organizacional, ações relativas à recrutamento, seleção, 
treinamento, saúde ocupacional, segurança do trabalho, 
ergonomia, acompanhamento psicopedagógico e processo 
psicoterápico; Participar das atividade de ensino, pesquisa e 
extensão e exercer outras responsabilidades/atribuições 
correlatas. 

PSICÓLOGO  - 
Área de Saúde 
Mental - CAPS 

Cuidar de indivíduos portadores de transtorno mental ou 
portadores de transtorno por uso indevido de álcool e outras 
drogas, nas suas diversas expressões, inclusive a crise, na 
perspectiva da Clínica Psicossocial e Redução de Danos em 
consonância com a Reforma Psiquiátrica; Compor a equipe de 
saúde mental, participando das reuniões de serviços - 
administrativas e técnicas; Elaborar conjuntamente protocolos e 
rotina de ação que possibilitem a normatização e sistematização 
do cotidiano do processo de trabalho da equipe que deve ser 
rediscutido e atualizado sempre que necessário; participar de 
atividades de apoio matricial no território, nas quais sejam: 
promoção de espaços de discussão em conjunto com a ESF, 
valorizando os diversos saberes para a detecção precoce e 
abordagem adequada de pessoas com sofrimento psíquico; 
criação, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar 
problemas que se traduzam em maior vulnerabilidade; rejeição a 
práticas que levem à medicalização de situações individuais e 
sociais, comuns à vida cotidiana; desenvolvimento de ações de 
mobilização de recursos comunitários, buscando constituir 
espaços de vida saudáveis na comunidade, desmistificando e 
desconstruindo a cultura asilar e hospitalocêntrica, bem como, 
atividades que promovam uma maior visibilidade da atenção 
psicossocial, destacando a relevância da articulação intersetorial, 
através de parceria com conselhos tutelares, escolas, associações 
de bairro, dentre outras; prioridade às abordagens coletivas, 
identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde 
mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços 
na comunidade; ampliação do vínculo com as famílias, tornando-
as como parceiras no tratamento e buscando construir redes de 
apoio e integração; visita domiciliar, atendimentos individuais, 
entre outras atividades, em conjunto com as equipes Saúde da 
Família a partir de necessidades identificadas.  
Contribuir, em sua área específica, e participar das atividades de 
Educação Permanente das outras categorias da equipe do serviço 
de Saúde Mental, bem como de toda a rede da atenção - básica, 
urgências, dentre outras; Realizar acolhimento, propiciando uma 
escuta qualificada, e elaborar projetos terapêuticos individuais, por 
meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 



coletiva pela equipe de Saúde Mental do acompanhamento dos 
usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada; desenvolver 
atividades específicas enquanto técnico de referencia com o grupo 
de usuários referenciados; Realizar visitas domiciliares, com 
objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor 
ações no sentido de prestar assistência e reinserção social; 
Intensificar o atendimento no território ao usuário com quadro 
grave impossibilitando a se deslocar ao serviço - em crise, 
dificuldade de deambulação, entre outros; incluir familiares no 
projeto terapêutico do usuário através de atendimento à família e 
se necessário terapia familiar; Promover atividades comunitárias 
enfocando a integração e reinserção do usuário na comunidade 
envolvendo, entre outros, atividades de geração de renda; 
Desenvolver ações intersetoriais, em áreas como assistência 
social, educação e justiça, entre outros; Formar grupos e oficinas - 
informativos, terapêuticos, de orientação, temáticos, entre outros, 
executadas por profissional de nível superior ou nível médio; 
Realizar atendimento individual para avaliação, orientação e 
psicoterapias com indivíduos portadores de transtornos por uso 
indevido de álcool e outras drogas; Realizar psicoterapia individual 
e em grupo com indivíduos portadores de transtorno mental ou 
portadores de transtorno por uso indevido de álcool e outras 
drogas; Executar atividades no campo da psicologia aplicada a 
clínica psicológica na unidade e comunidade; Realizar 
psicodiagnósticos; realizar psicoterapia, ludoterapia individual e ou 
grupal, com acompanhamento clínico, para tratamento dos casos 
dos indivíduos portadores de transtorno mental ou portadores de 
transtorno por uso indevido de álcool e outras drogas; Participar de 
atividade de ensino, pesquisa e extensão; Exercer outras 
responsabilidades/atribuições correlatas. 

 
Art. 5º Fica incluído no ANEXO I - AVALIAÇÃO CURRICULAR, na TABELA DE 
PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO a 
função de Psicólogo, conforme descrito abaixo: 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR 
FONOAUDIÓLOGO, PSICOPEDAGOGO e PSICÓLOGO  Áreas de Saúde e de Saúde 

Mental - CAPS 
Item Título/Experiência Quantidade 

máxima de 
Títulos 

Pontos por 
Títulos 

Pontuação 
Máxima 

A Doutorado. 01 5,0 5,0 

B Mestrado. 01 4,0 4,0 

C Especialização, na área de atuação, 
quando não se constituir pré-

01 3,0 3,0 



requisito. 

D Experiência nos últimos 10 (dez) 
anos, na área para qual concorre. 

05 1,0 por ano 
de atuação 

5,0 

E Experiência nos últimos 10 (dez) 
anos na área de reabilitação física 
e/ou intelectual. 

05 1,0 por ano 
de atuação 

5,0 

F Curso de aperfeiçoamentos, com 
duração mínima de 180 horas. 

04 1,5 por 
curso 

6,0 

G Curso de atualização com carga 
horária maior ou igual a 40 horas. 

06 1,0 por 
curso 

6,0 

TOTAL 34,00 

 
Art.6 º Fica alterado o ANEXO II - CRONOGRAMA para as seguintes datas: 

 
 

CRONOGRAMA 
EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação de Edital de Abertura 18/05/2018 

Inscrições 28/05/2018 à 
19/06/2018 

Entrega de documentos para análise curricular 26 à 29/06/2018 

Publicação do Resultado da análise curricular 19/07/2018 

  
Art. 7º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias. 
 
Camaçari, 07 de Junho de 2018. 
 
 
 

Marineide Alves da Silva 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 

 
 

Helder Almeida de Souza 
Secretário da Administração 


