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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO AO PROVIMENTO DOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, 
MÉDIO, TÉCNICO, FUNDAMENTAL E ALBABETIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO 
ANTONIO, PROVENIENTE DE VAGAS ATUALMENTE EXISTENTES DO QUADRO DE PESSOAL. 
 

 
EDITAL NORMATIVO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, Estado da Paraíba, através da Comissão do 
Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que foram efetuadas retificações do 
Edital em referência, conforme indicado a seguir: 
 
 
1 - Alterar a redação do item 2 – DOS CARGOS, subitem 2.1 – Quadro I: “Número de vagas, jornada de trabalho, 
requisitos e remuneração para o cargo de nível superior”, Nº 07 – CARGO PSICÓLOGO – VAGAS DE AMPLA 
CONCORRÊNCIA para: 02 (duas). 
 
2 - Alterar a redação do item 2 – DOS CARGOS, subitem 2.1 – Quadro I: “Número de vagas, jornada de trabalho, 
requisitos e remuneração para o cargo de nível superior”, Nº 09 – CARGO PROFESSOR A – VAGAS DE AMPLA 
CONCORRÊNCIA para: 02 (duas). 
 
3 – Alterar a redação item 2 – DOS CARGOS, subitem 2.1 – Quadro I: “Número de vagas, jornada de trabalho, 
requisitos e remuneração para o cargo de nível superior”, Nº 09 – CARGO PROFESSOR A, referente a nota de 
rodapé nº 4 para: As vagas destinadas a esse cargo são para a Escola Municipal de Ensino Básico Josefa Lídia da 
Silva (sede) e/ou para a Escola Municipal João Braz de Lucena (Sítio Tanque Raso – zona rural). 
 
4 - Alterar a redação do item 2 – DOS CARGOS, subitem 2.1 – Quadro II: “Número de vagas, jornada de 
trabalho, requisitos e remuneração para os cargos de nível médio e técnico”, Nº 08 – CARGO INSPETOR 
ESCOLAR, para: Inspetor de Alunos. 
 
5 - Alterar a redação do item 5 – PROCESSO DE SELEÇÃO, subitem 5.2, para: A Fase 1, comum a todos os cargos 
oferecidos, será composta por avaliação curricular, com pontuação máxima de 18 pontos para os cargos de nível 
médio e técnico, exceto os cargos de Motorista e Técnico de Enfermagem que poderão somar até 20 pontos, 
observando-se ainda, que todos os cargos de nível superior e de nível fundamental e alfabetizado, a avaliação 
curricular terá pontuação máxima de 20 (vinte) pontos, tudo divididos em: Avaliação de “Títulos” e “Experiência 
Profissional”, conforme modelo nos Anexos IV, V e VI. 
 
6 - Alterar a redação do item 5 – PROCESSO DE SELEÇÃO, subitem 5.3.5 para: Estarão aptos para a Fase 2, 
deste Processo Seletivo, os candidatos que perfizerem o maior número de pontos atribuídos na Avaliação 
Curricular (Avaliação de “Títulos” e “Experiência Profissional), em ordem decrescente, respeitando o limite de 
até cinco vezes o número de vagas ofertadas para cada cargo. 
 
7 - Alterar a redação do item 8 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE - subitem 8.1 para: Em caso de empate na nota 
final em qualquer que seja a fase (1 ou 2), serão classificados: 
 
8 - Alterar a redação do item 11 – CONTRATAÇÃO - subitem 11.7 para: O candidato contratado para o Cargo de 
Enfermeiro e Técnico em Enfermagem deverá prestar Termo de Compromisso, conforme ANEXO IX, 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE 

Gabinete do Prefeito 
Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

 
comprometendo-se a no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a contratação, apresentar Certificado ou 
Declaração de conclusão do curso de Atendimento Pré-Hospitalar – APH, salvo já tenha atendido tais requisitos. 
 
9 - Alterar a redação do Anexo III – ATRIBUIÇÕES – CARGO ASSISTENTE SOCIAL - ATRIBUIÇÕES para: ÁREA 
SOCIAL: Orientação social a indivíduos, grupos, famílias e comunidade, com vistas à ampliação do acesso aos 
direitos sociais e serviços socioassistenciais; realização de visitas domiciliares, na perspectiva da socialização de 
informações, elaboração de estudo social e acompanhamento familiar para garantia de acesso aos serviços 
socioassistenciais; desenvolvimento de trabalho com famílias na perspectiva de fomentar debates críticos sobre 
temas de interesse social e das famílias, fortalecimento de laços sociais e comunitários, novos arranjos e 
composição familiar e formulação de estratégias para enfrentar critérios restritivos no acesso aos direitos; 
elaboração de laudos, estudo social e parecer técnico individual ou familiar para viabilizar acesso aos serviços 
socioassistenciais; realização de estudos sócio-econômicos para identificação de demandas e necessidades 
sociais; organização de procedimentos e realização de serviços de acolhida, atendimentos individuais e/ou 
coletivos nos equipamentos socioassstenciais; formulação e implementação de critérios para cadastramento 
socioeconômico que garantam ampliação do acesso aos benefícios e serviços e rompam com as 
condicionalidades restritivas e focalizadoras;  acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar 
seu acesso pelos(as) usuários(as);  realização de atividades comunitárias planejadas conjuntamente com os 
usuários, no sentido de formular estratégias coletivas de defesas de direitos, a exemplo de campanhas 
sócioeducativas, mobilização social, reuniões e assembléias coletivas, formulação de projetos sociais afinados 
com as demandas e necessidades locais; socialização de informações necessárias ao acesso a direitos como 
documentação, saúde, habitação, educação, entre outros;  elaboração de relatórios técnicos e prontuários para 
registro e acompanhamento dos atendimentos individuais e ações coletivas. ÁREA DE SAÚDE: Coordenar, 
estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as Equipes 
Saúde da Família; discutir e refletir permanentemente com as Equipes Saúde da Família a realidade social e as 
formas de organização social dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidade e 
potencialidades; atender as famílias de forma integral, em conjunto com as Equipes Saúde da Família, 
estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias como espaços de desenvolvimento individual e 
grupal, sua dinâmica e crises potenciais; identificar no território, junto com Equipes Saúde da Família, valores e 
normas culturais das famílias e da comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento; discutir 
e realizar visitas domiciliares com Equipes Saúde da Família, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de 
saúde; possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem oportunidades de geração de renda e 
desenvolvimento sustentável na comunidade ou de estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua 
plenitude, com as Equipes Saúde da Família e a comunidade; identificar, articular e disponibilizar com as Equipes 
Saúde da Família uma rede de proteção individual; apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em 
saúde; desenvolver junto com os profissionais das Equipes Saúde da Família estratégias para identificar e 
abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e outras drogas; estimular e acompanhar as ações 
de Controle Social em conjunto com as Equipes Saúde da Família; capacitar, orientar e organizar, junto com as 
Equipes Saúde da Família, o acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família e outros programas 
federais e estaduais de distribuição de renda. Identificar as necessidades e realizar as ações de Oxigenioterapia, 
capacitando as Equipes Saúde da Família no acompanhamento dessa ação de atenção a saúde; comunicar 
imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
10 - Alterar a redação do Anexo III – ATRIBUIÇÕES, incluindo na coluna CARGO: PSICÓLOGO e na coluna 
ATRIBUIÇÕES: ÁREA SOCIAL: Acolhida, entrevistas, orientações, referenciamento e contrareferenciamento, 
visitas e entrevistas domiciliares, proteção pró-ativa, atividades socioeducativas de convívio, facilitação de 
grupos, estímulo a processos de contextualização, participação na elaboração, implementação e execução dos 
projetos de trabalho, realização de diagnóstico psicossocial que viabilize a construção de projetos de 
intervenção, realização de diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e 
organizações, avaliação de fenômenos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, atuação inter e 
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multidisciplinar, entre outras funções. ÁREA DE SAÚDE: Realizar atividades clínicas pertinentes e suas 
responsabilidades profissionais; apoiar as Equipes de Saúde Família na abordagem e no processo de trabalho 
referente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, 
pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos no Centro de Apoio Pscossocial - CAPS, 
tentativas de suicídio, situações de violência intra-familiar; discutir com as Equipes de Saúde da Família os casos 
identificados que necessitem de ampliação clinica em relação à questões subjetivas; criar, em conjunto com as 
Equipes de Saúde da Família, estratégias para abordar problemas vinculados a violência e ao abuso de álcool, 
tabaco e outras drogas, visando redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior 
vulnerabilidade; evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos, a psiquiatrização e 
a medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; fomentar ações que visem a difusão 
de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura; 
desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários buscando constituir espaços de reabilitação 
psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial - 
conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto – ajuda, dentre outros; priorizar abordagens coletivas, 
identificando aos grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde 
em outros espaços da comunidade; possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de 
Apoio a Saúde da Família; ampliar o vinculo com as famílias, tornando-as parceiras no tratamento e buscando 
constituir redes de apoio e integração; comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
11 – Ficam autorizados até o último dia de inscrição, os candidatos concorrentes aos cargos de Psicólogo e de 
Professor A inscritos até a data da presente retificação nº 01 do edital, se comprovado prejuízo na inscrição já 
realizada, a editar sua ficha de inscrição e carta de intenção. 
 
12 – Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo. 
 
 
 

Riacho de Santo Antonio/PB, em 22/05/2018. 
 
 

SAYONARA COSTA FERREIRA 
Presidente da Comissão - Portaria 070/2018 


