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EDITAL Nº 10/2022 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
 
O MUNICÍPIO DE IPÊ, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições, em razão do Concurso Público n° 01/2022, regido pelo Edital n° 01/2022, de 09 de março 
de 2022, torna público o presente Edital para comunicar e divulgar o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
1.1. Retifica-se o Anexo I do Edital n° 01/2022, de 09 de março de 2022, para fazer constar corretamente as 
atribuições do cargo de Psicólogo, passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não 
como constou: 
 

PSICÓLOGO 40H 
Descrição Sintética: planejar e executar atividades utilizando técnicas psicológicas, 
aplicadas ao trabalho e a áreas escolares e clínica psicológica.  
Descrição Analítica: realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e 
avaliação das condições pessoais do servidor, proceder à análise de funções sob o ponto de 
vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento 
humano para possibilitar a orientação à seleção e ao treinamento atitudinal no campo 
profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual 
e grupal com acompanhamento clínico; fazer exame de seleção em crianças, para fins de 
ingresso em instituições assistenciais, bem como para contemplação em bolsa de estudos; 
prestar atendimento breve a pacientes em crise e seus familiares, bem como alcoolistas e 
toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problema de deficiência mental sensorial, 
ou portadoras de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou 
classes especiais; formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas; 
médicas e educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicos; confeccionar e selecionar o 
material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e 
elaborar pareceres; prestar atendimento psicológico a gestantes, as mães de crianças até 
idade escolar e a grupos de adolescentes em instituições comunitárias do Município; manter 
atualizado prontuário de cada caso estudado; responsabilizar-se por equipes auxiliares à 
execução das atividades próprias do cargo; coordenar a implantação e o desenvolvimento 
do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, na forma da legislação específica; 
executar tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
Condições de Trabalho: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, 
sábados, domingos e feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município; 
sujeito a trabalho esternos, atendimento ao público e plantão. 

 
1.2. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 01/2022, de 09 de março de 2022, as quais 
são ratificadas. 
 

Ipê/RS, 13 de maio de 2022. 
 

Cassiano de Zorzi Caon, 
Prefeito Municipal de Ipê/RS. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

 


