PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores – CEP 19820-000 – Fone/Fax: (18) 3373-4500

Tarumã – Estado de São Paulo

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 004/2018
EDITAL Nº. 065/2018
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, no uso de suas atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Processo Seletivo Simplificado, para fazer constar que:
Para o cargo de PSICÓLOGO,
constante no ANEXO I – DESCRIÇÃO
SUMÁRIA DOS CARGOS.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Atuar na área específica da Saúde, procedendo ao exame de pessoas que
apresentam problemas intra e inter pessoais, de comportamento familiar ou
social ou distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica,
empregando enfoques preventivos ou curativos, e técnicas psicológicas
adequadas a cada caso, a fim de contribuir para a possibilidade do indivíduo
elaborar sua inserção na vida comunitária

Atuar na área específica da Saúde, procedendo ao exame de pessoas que
apresentam problemas intra e inter pessoais, de comportamento familiar ou social
ou psíquico, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando enfoques
preventivos ou recuperativos, e técnicas psicológicas adequadas a cada caso,
a fim de contribuir para a possibilidade do indivíduo elaborar sua inserção na vida
comunitária

Para o cargo de PSICOPEDAGOGO,
constante na SEÇÃO I – DOS
CARGOS, item 2.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Curso Superior Completo em Psicologia ou Pedagogia com Especialização
em Psicopedagogia

Curso Superior Completo em Psicologia ou Pedagogia com Especialização em
Psicopedagogia. Registro no respectivo órgão de classe ativo e regular.

Para o cargo de PSICOPEDAGOGO, quando da nomeação, o candidato deverá apresentar, quando a lei o exige, inscrição específica em seu órgão regulador.
Tarumã, 14 de agosto de 2018.
FERNANDES BARATELA
Presidente da Comissão
VISTO
OSCAR GOZZI
Prefeito de Tarumã
Informações
Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
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