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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2008 
 
O Município de Januária-MG, através do seu Prefeito, torna públicas as seguintes retificações do Edital do Concurso 
Público de Provas e Títulos para provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Januária: 

• No Edital, subitem 5.7 e no seu extrato, onde se lê dia 8/6/2008, LEIA-SE 1º/6/2008.  
• No Edital, subitem 9.1.1, onde se lê dia 9/6/2008, LEIA-SE 2/6/2008.     
• No Anexo I do Edital,ficam incluídos os seguintes cargos: 

 
CÓDIGO DE 
INSCRIÇÃO 

 
 

CARGOS 

 
VAGAS 
TOTAIS 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA E OUTRAS 

EXIGÊNCIAS DO 
CARGO *** 

 
JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO 
BÁSICO(R$) 

 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 

48 

 
Auxiliar de 
Enfermagem 

 
5 

Ensino Fundamental (8ª 
série) e Registro no 
COREN 

 
 

40 horas 

 
 

679,00 

 
 

40,00 
 

49 
Técnico em 
Radiologia 

 
2 

Ensino Médio (Curso 
técnico específico). 

 
30 horas 

 
810,00 

 
50,00 

 
50 

 
Nutricionista 

 
2 

 
Nível Superior (Nutrição) 

 
40 horas 

 
2.200,00 

 
100,00 

 
51 

 
Psicólogo 

 
1 

Nível Superior 
(Psicologia) 

 
20 horas 

 
1.300,00 

 
70,00 

***A escolaridade exigida e outros pré-requisitos para o exercício do cargo deverão ser comprovados por ocasião 
da posse. 
• No Anexo I do Edital, ficam acrescentadas 12 vagas no cargo de Técnico em Enfermagem.  
• No Edital, subitem 3.2, fica incluída 1 vaga para portador de deficiência no cargo de Técnico em Enfermagem. 
• Conseqüentemente, no Anexo I e no subitem 3.1 do Edital, fica alterado para 16 o número de vagas reservadas 

para portadores de deficiência, e para 315 o número total de vagas do Concurso. 
• No Anexo II do Edital, ficam incluídas as informações relativas aos cargos de: 

 
CARGOS 

 
ESCOLARIDADE MÍNIMA 

EXIGIDA 
PROVAS DE MÚLTIPLA 

ESCOLHA 
E N.º DE QUESTÕES* 

 
PESO 

 
TOTAL DE PONTOS 

 
HORÁRIO DAS 

PROVAS 
 
Língua Portuguesa – 20 questões 

 
3 

 
 
Auxiliar de 
Enfermagem 

 
Ensino Fundamental (8ª 
série) e Registro no COREN 
 

 
Matemática – 10 questões 

 
2 

 
 

80 

 
 

9 às 12 horas 

Conhecimentos Específicos – 15 
questões 

     
3 

 
Língua Portuguesa – 10 questões 

 
2,5 

 
Técnico em 
Radiologia 

 
Ensino Médio (Curso técnico 
específic) 

 
Noções de Administração Pública 
– 5 questões 

 
2 

 
 
 

80 
 

 
 

15 às 18 horas 

Conhecimentos Específicos – 15 
questões  

 
3 

 
Língua Portuguesa – 10 questões  

2,5 

 
Nutricionista 

 
Nível Superior (Nutrição) 

Noções de Administração Pública 
– 5 questões 

 
2 

 
 

80 

 
 

15 às 18 horas 

Conhecimentos Específicos – 15 
questões 

 
3 

 
Língua Portuguesa – 10 questões 

 
2,5 

Psicólogo Nível Superior (Psicólogo)  

Noções de Administração Pública 
– 5 questões 

 
2 

 
 

80 

 
 
 

15 às 18 horas 

  
• No anexo III do Edital fica incluída a SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS CARGOS de: 
• Auxiliar de Enfermagem – Compreende as atribuições que se destinam a executar trabalhos especializados na 

área de enfermagem, de acordo com as normas legais em vigor, sob supervisão de profissional médico e outras 
tarefas.  

• Técnico em Radiologia – Executar, em conformidade com as normas técnicas, exames radiológicos e operações 
com o equipamento de raios X na medida da demanda. Efetuar a manutenção dos equipamentos e demais tarefas 
afins. 

• Nutricionista – Exercer atividades, individualmente ou em equipe, técnicas ou científicas na área de saúde 
pública, correspondente à sua especialidade, observadas a respectiva regulamentação profissional e as normas 
de segurança e higiene do trabalho; executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo cumprimento das 
normas de vigilância epidemiológica e sanitária; participar do planejamento, coordenação e execução dos 
programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando com as diversas instituições para a 
implementação das ações integradas; participar do planejamento, elaboração e execução de programas de 
treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões educativas junto a 
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comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o 
efetivo atendimento às necessidades da população. 

• Psicólogo – Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos 
princípios éticos, leis e atos normativos do Conselho Profissional.  

• No Anexo IV, do Edital ficam incluídos os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Nutricionista 
e Psicólogo: 

 
NÍVEL DE ENSINO: Ensino Fundamental completo 
 
CARGO: 
Auxiliar de Enfermagem. 

• Provas: Língua Portuguesa e Matemática 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e 
de diferentes gêneros, como, por exemplo, poema, texto jornalístico, propaganda, charge, tirinha, etc. Nessas 
questões, além dos conhecimentos lingüísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de um texto, 
tais como: apreensão da idéia central ou do objetivo do texto, identificação/análise de informações e/ou idéias 
expressas ou subentendidas, da estrutura ou organização do texto, da articulação das palavras, frases e 
parágrafos (coesão) e das idéias (coerência), das relações intertextuais, ilustrações ou gráficos, recursos sintáticos 
e semânticos, do efeito de sentido de palavras, expressões, ilustrações, também poderão ser cobrados os 
seguintes conteúdos gramaticais, no nível correspondente à 8ª série: divisão silábica, grafia de palavras, 
acentuação gráfica, concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; crase; pontuação; classes 
gramaticais (reconhecimento e flexões); estrutura e formação de palavras; sinônimos, antônimos, homônimos e 
parônimos. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Gramáticas da Língua Portuguesa a que o candidato tenha mais fácil acesso, adaptadas ao Ensino Fundamental. 
Livros didáticos adotados nas escolas de 1º grau (5ª a 8ª séries). 

 
MATEMÁTICA 

1. Geometria e medidas. Geometria euclidiana. Ponto, reta e plano. Ângulo: conceito, classificação, propriedades. 
Polígonos e seus elementos: conceito, propriedades, classificação. Perímetros e áreas de figuras planas. 
Circunferência e Círculo: conceitos básicos, elementos e propriedades. Segmentos Proporcionais. Teorema de 
Tales. Relações Métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Sólidos geométricos: representações, 
características, propriedades, áreas das faces e volumes. Sistemas decimais de medida: comprimento, superfície, 
volume, massa. 2. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Definições, propriedades, ordenação, 
operações, problemas. 3. Produto cartesiano. Definição, representação gráfica e números de elementos. 4. 
Relação e função. Definição, propriedade e gráficos. 5. Estudo da função de 1º grau. Definição, valor numérico, 
gráfico, estudo dos sinais, equações. 6. Estudo da função de 2º grau. Definição, valor numérico, gráfico, estudo 
dos sinais, equações. 7. Trigonometria no triângulo retângulo. Relações trigonométricas. 8. Cálculo algébrico. 
Expressões algébricas, monômios, polinômios, produtos notáveis e fatoração. 9. Regra de três simples. 10. 
Porcentagem e juros simples. 11. Estatística. Representação de dados estatísticos, distribuição por freqüência, 
representações gráficas, medidas de tendência central (moda, média e mediana). 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BIGODE, Antônio José Lopes. Matemática Hoje é Feita Assim. 5ª a 8ª séries. São Paulo: FTD, 2000.  IMENES & 
LELLIS. Matemática. 5ª a 8ª séries. São Paulo: Scipione. 1997.  Livros didáticos do Ensino Fundamental. 

 
NÍVEL DE ENSINO: ENSINO MÉDIO TÉCNICO (formação específica, conforme consta nos Anexos I e II do Edital) 

 
CARGO:  
Técnico em Radiologia. 

• Provas: Língua Portuguesa, Noções de Administração Pública, Conhecimentos Específicos 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura, compreensão e interpretação de textos de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, 
reportagem, editorial, artigo de opinião, texto argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, 
etc. As questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma 
informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma 
informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação 
do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação 
implícita; identificar a idéia central de um texto; estabelecer relações entre idéia principal e idéias secundárias; 
inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações 
verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações 
constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambigüidade ou de ironia, opiniões, 
valores implícitos e pressuposições. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua.  As 
questões de gramática serão baseadas em texto(s)  e abordarão os seguintes conteúdos:  Fonética:  acento 
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tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção 
ortográfica. Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: 
derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, 
emprego. Sintaxe: Teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância 
verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em 
relação a um ou a  mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Pontuação: 
emprego dos sinais de pontuação. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo: 
Moderna, 1999. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 30 ed. São Paulo: 
Nacional, 1998. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São 
Paulo: Ática, 1986. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 2001. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 26 ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1985.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. Para o conteúdo LEITURA, além das obras indicadas, 
o candidato poderá recorrer a livros didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2º grau). 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
1. Conceito de administração pública. 2. Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 3. A probidade na administração pública. 4. Pessoas alcançadas pela Lei da 
Improbidade Administrativa. 5. A responsabilidade do servidor público. 6. Administração Pública Municipal. 7. 
Estatuto do Servidor Público do Município de Januária (Lei Complementar nº 45/2004).  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37. Lei Complementar nº 45/2004 (Estatuto do Servidor 
Público do Município de Januária). MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1992.   
Obs.: A legislação municipal pode ser encontrada no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  

 
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Técnico em Radiologia) 

1 Anatomia geral, sistêmica, esquelética e artrologia. 2 Terminologia radiológica. 2.1 Planos, cortes e linhas 
corporais. 2.2 Posicionamento e posições do corpo humano de forma geral. 2.3 Posições específicas do corpo 
humano. 2.4 Princípios do posicionamento radiológico. 3 Física e produção das radiações ionizantes (Raios X). 3.1 
O espectro dos raios X. 3.2 Fatores que modificam o espectro dos raios X. 3.3 A produção de raios X. 3.4 O tubo 
de raios X e seus componentes estruturais. 4 Princípios básicos da formação da imagem radiológica. 5 Proteção 
radiológica. 6 Dosimetria. 7 Meios antidifusores das radiações ionizantes (raios X). 7.1 Diafragma, grade, cone, 
filtro e cilindro. 8 Técnica radiológica. 8.1 Kvp (Kilovoltagem), Ma (Miliamperagem), T (Tempo), D (Distância). 8.2 
Componentes e tipos de chassis e Ecrans. 8.3 O filme radiológico. 8.4 Fatores de controle de qualidade da 
imagem radiológica. 8.5 Telas intensificadoras e fluorescentes. 8.6 Exposição do paciente. 8.7 Métodos e 
componentes do processamento manual e automático do filme radiológico. 9 Anatomia radiológica humana e 
rotina para exames radiológicos do(a): 9.1 Crânio e face. 9.2 Coluna vertebral. 9.3 Membros superiores. 9.4 
Membros inferiores. 9.5 Tórax (Pulmões) e Caixa torácica (componentes ósseos e articulares). 9.6 Pelve e 
articulações. 9.7 Abdome. 9.8 Sistema gastrointestinal. 9.9 Vesícula biliar e ductos hepáticos. 9.10 Sistema 
urinário. 9.11 Orto-radiografia, artrografia e mielografia. 10 Exames no traumatizado e radiografias em aparelhos 
portáteis. 11 Radiologia pediátrica. 12 Exames radiológicos contrastados. 12.1 Meios de contraste. 12.2 Técnicas 
básicas e especiais do exame contrastado. 12.3 Precauções, procedimentos e segurança do paciente no emprego 
de contrastes. 12.4 Contra-indicações e procedimentos genéricos. 13 Mamografia – Princípio de funcionamento 
dos equipamentos, seus componentes principais e posicionamento básicos para a realização de exames. 14 
Tomografia computadorizada - Princípio de funcionamento e seus componentes básicos. 15 Ressonância 
magnética – Princípio de funcionamento e seus componentes básicos. Legislação do SUS – Sistema Único de 
Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
CORNE, Jonathan. BROWN, Ivan. Descomplicando os raios X. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. KENNETH L 
BONTRAGER. Tratado de técnica radiológica e base anatômica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
NASCIMENTO, Jorge. Temas de técnica radiológica com tópicos sobre tomografia computadorizada e 
ressonância magnética. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1996. SCAFF, Luís A. M. Bases físicas da radiologia, 
diagnóstico e terapia. São Paulo: Sarvier, 1970. SQUIRE, Lucy Frank e outros. Fundamentos de radiologia. 4. ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.  BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 [com 
redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. Lei 
8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990. 
 
 
 
 

http://www.cotec.unimontes.br/
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NÍVEL DE ENSINO: SUPERIOR ESPECÍFICO, CONFORME CONSTA NOS ANEXOS I E II DO EDITAL 

 
CARGOS:  
Nutricionista e Psicólogo.  

• Provas: Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa, Noções de Administração Pública 
Nota: Os Programas de Língua Portuguesa e de Noções de Administração Pública são comuns aos dois cargos; 
os Programas de Conhecimentos Específicos são distintos para cada cargo. 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Leitura, compreensão e interpretação de textos de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, 
reportagem, editorial, artigo de opinião, texto argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, 
etc. As questões de texto verificarão as seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma 
informação do texto com outras informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma 
informação do texto com outras informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação 
do texto em função da estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação 
implícita; identificar a idéia central de um texto; estabelecer relações entre idéia principal e idéias secundárias; 
inferir o sentido de uma palavra ou expressão, considerando:  o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações 
verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações 
constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de ambigüidade ou de ironia, opiniões, 
valores implícitos e pressuposições. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua.  As 
questões de gramática serão baseadas em texto(s)  e abordarão os seguintes conteúdos:  Fonética:  acento 
tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia – divisão silábica; acentuação gráfica; correção 
ortográfica. Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: 
derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, 
emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância 
verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em 
relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Pontuação: 
emprego dos sinais de pontuação. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo: 
Moderna, 1999. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 30 ed. São Paulo: 
Nacional, 1998. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São 
Paulo: Ática, 1986. INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 2001. 
ROCHA LIMA, Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 26 ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1985.  
Obs.: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato recorrer a 
outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. Para o conteúdo LEITURA, além das obras indicadas, o 
candidato poderá recorrer a livros didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2º grau). 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
1. Conceito de administração pública. 2. Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 3. A probidade na administração pública. 4. Pessoas alcançadas pela Lei da 
Improbidade Administrativa. 5. A responsabilidade do servidor público. 6. Administração Pública Municipal. 7. 
Estatuto do Servidor Público do Município de Januária (Lei Complementar nº 45/2004).  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37. Lei Complementar nº 45/2004 (Estatuto do Servidor 
Público do Município de Januária). MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 20 ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1992.   
Obs.: A legislação municipal pode ser encontrada no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.   

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Nutricionista)  
Alimentação, nutrição e saúde; necessidades dietéticas recomendadas e dieta adequada para todas as fases do 
ciclo da vida (nutrição na gravidez e lactação, na infância, na adolescência, na idade adulta e para o idoso); 
avaliação nutricional; indicadores de avaliação nutricional do crescimento; distúrbios do crescimento; indicadores 
do estado nutricional de coletividades; educação nutricional de coletividades; planejamento de cardápios; controle 
de qualidade dos alimentos; controle higiênico-sanitário dos alimentos; toxiinfecção alimentar; microorganismos e 
alimentos; nutrição e saúde pública; princípios de epidemiologia; epidemiologia aplicada à nutrição.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABERC. Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. São Paulo, 2. ed., 
2000.  ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M., Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Cultura Médica, 2002. 
OLIVEIRA, Dutra de J. E. & MARCHINI, J. S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 2000. EUCLYDES, M. P. 
Nutrição do lactente: bases científicas para uma alimentação adequada. Viçosa, 2000. MAHAN,L.K. & ESCOTT-
STUMP, S. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 10. ed. ORNELLAS, L. H. Técnica Dietética: seleção e preparo de 
alimentos. 7. ed. São Paulo: Atheneu, 2001. ROUQUAYROL, M. Z., Introdução à Epidemiologia Moderna. 2. ed. 
Belo Horizonte, Coopmed, Abrasco, 1992. TEIXEIRA, S.; MILET, Z.; CARVALHO, J; BISCONTINI, T.T.M. 
Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. Ed. Atheneu, 2000, 219 pp. VASCONCELOS, F. A. 

http://www.cotec.unimontes.br/
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G. Avaliação Nutricional de Coletividades. UFSC, Santa Catarina, 1993. DEMO, Pedro. Política social, educação e 
cidadania. 9. ed., Campinas: Papirus, 2006. 124p. OLIVEIRA, Fátima Bayma de; KASZNAR, Istvan Karoly (Org.). 
Saúde, previdência e assistência social: políticas públicas integradas, desafios e propostas estratégicas. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2007. 241p. SILVEIRA, Mário Magalhães. Política nacional de saúde pública: a 
trindade desvelada; economia-saúde-população. Rio de Janeiro: Revan, 2005. 377 p. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Psicólogo) 
Técnicas de intervenção psicológica: as entrevistas preliminares; o processo psicodiagnóstico e a direção do 
tratamento; As estruturas clínicas: Neurose, Psicose e Perversão; A criança e o adolescente: a teoria da 
sexualidade; As novas formas do sintoma; Delinqüência, toxicomania, anorexia e outros; Os complexos familiares: 
o sintoma e a família; A nova política de organização da assistência à saúde mental voltada para a substituição 
gradativa dos leitos hospitalares por modalidades de tratamentos substitutivos; O psicólogo no Hospital Geral:  o 
possível dessa prática no hospital atendendo às demandas e suas especificidades nas 3 vertentes: Paciente – 
Família – Equipe. A clínica das urgências. Psicologia como Profissão: Responsabilidades do Psicólogo; 
Procedimentos aplicados à atuação profissional. Psicologia Escolar: Principais teóricos da aprendizagem e suas 
contribuições: Skinner, Piaget, Ausuber, Bandura, Bruner, Gagné e Vygotsky; Psicologia na escola; Avaliação do 
ensino–aprendizagem; Psicopedagogia. Políticas de Saúde (SUS).  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
LOBOSQUE, Ana Marta. Clínica em movimento – por uma sociedade sem manicômio. Rio de Janeiro: Garamond, 
2003. EY, H., BERNARD, P., BRISSET, C. – Manual de Psiquiatria. 5 ed. Rio de Janeiro: Ed. Massom, 1981. 
(Seção II, 2–8 e seção III, 4-6). FREUD, S. – Neurose e Psicose (1923). Obras Completas. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Imago, 1987. MACHADO, R. Ciência e Saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault (Arqueologia da 
percepção – 57–95). Rio de Janeiro: Graal, 1981. BRASIL. Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, atualizada. 
MINAS GERAIS. Lei nº 11.802, de 18 de janeiro de 1995. BIAGGIO, ÂNGELA M. BRASIL. Psicologia do 
Desenvolvimento, l3. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. CASTRO, Helenice Saldanha de. Almanaque de Psicanálise e 
Saúde Mental. Texto: Soluções psicóticas: o delírio, a passagem ao ato e a produção, Ano 04. Número 07. 
Novembro de 2001.  CFP. Código de Ética Profissional do Psicólogo, 2005.  CÓRIA-SABINI, Maria Aparecida. 
Psicologia Aplicada à Educação, em Temas Básicos de Educação e Ensino. São Paulo: EPU, 1986.  CURINGA 
nº13. Psicanálise e Saúde Mental. Belo Horizonte: EBP-MG, 1999. DOR, Joël. Estruturas e clínica psicanalítica. 
Rio de Janeiro: 1994. FREUD, S. Romances Familiares. Ed. Standard Brasileira da Obra de Freud. Rio de Janeiro: 
Imago Ed., Vol. IX, 1976. LACAN, Jacques. Os Complexos Familiares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,1985. 
LURIA; LEONTIEV; VYGOTSKY e outros. Psicologia e Pedagogia. São Paulo, Moraes, 2003. OLIVEIRA, V.B., 
BOSSA, N.A. Avaliação Psicopedagógica do Adolescente, 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999. Organizadores: 
Francisco Eduardo de Campos; Mozart de Oliveira Júnior; Lídia Maria Toneon – Cadernos de Saúde, Volumes 1, 2 
e 3, Belo Horizonte: Coopmet, 1998. PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1998. PIAGET, Jean. O Juízo Moral da Criança, Editora Summus, 1994. Saúde Mental: nova 
concepção, nova esperança. Relatório sobre a saúde no mundo. Genebra: OMS, 2001. 

• Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados. 
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