
 

 

EDITAL Nº 004/2022 
 

PROCESSO SELETIVO DE FUNÇÃO PÚBLICA  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 

37, IX, da Constituição Federal e com base na Legislação Municipal 
pertinente, considerando as necessidades emergentes, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as inscrições para 
o PROCESSO SELETIVODE FUNÇÃO PÚBLICA de PISICÓLOGO E 

FONOAODIÓLOGO com execução técnico-administrativa da empresa 
PREMIER CONCURSOS LTDA , inscrita no CNPJ Nº02.729.944/0001-
20localizada na Av. Mauá nº2011/806, Centro Porto Alegre-RS CEP 90.030-

080 e-mail: premier@premierconcursos.com.br, conforme Processo 
Administrativo  nº 004/2022, o qual reger-se-á pelo presente edital: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Processo Seletivo simplificado reger-se-á, em todas as suas etapas, 

pelas normas constantes neste Edital, seus Anexos, eventuais retificações 
e/ou aditamentos, e em consonância com os ditames das Legislações Federal 

e Municipal, e será realizado sob a responsabilidade da Comissão de 
Acompanhamento do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria Municipal nº. 

176/2022. 
 

1.2. É de responsabilidade do candidato o conhecimento da legislação 
mencionada no item anterior e outras determinações referentes ao Processo 

Seletivo para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos 
para prestar as provas e documentos necessários exigidos para os 

cargos/funções por ocasião da contratação se aprovado e convocado. 
 

1.3. A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e 
aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital. 

 
1.4. O Processo Seletivo de Função Pública de que trata este Edital será 

realizado para os cargos de: PSICÓLOGO e FONOAODIÓLOGO , 
(Detalhamento e formação mínima exigida, constantes no item 2 deste 

edital). Estes cargos atenderão as necessidades e demandas junto as 
Instituições que compõem a Rede Municipal do Município de Saldanha 

Marinho. 
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1.5. As seleções para os cargos descritos acima, realizar-se-ão mediante 
Prova Objetivade Português, Conhecimentos Gerais/Atualidades e 

Conhecimentos específicos ao cargo/função, conforme conteúdo Anexo I 
deste Edital. 

 
1.6. O Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a 

execução técnico administrativa da empresa : 
PREMIER CONCURSOS LTDA , inscrita no CNPJ Nº02.729.944/0001-20 

localizada na AV. Mauá nº2011/806, Centro Porto Alegre-RS CEP 90.030-080 
e-mail: premier@premierconcursos.com.br, conforme Processo Administrativo  

nº 004/2022, o qual reger-se-á pelo presente edital: 
 

 

1.7. O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado, bem como os 
demais atos e decisões inerentes, serão publicados, integralmente, no painel 

de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, imprensa local e no site 

https://saldanhamarinho.prefeitura.rs/ 

 
2. DAS FUNÇÕES E VAGAS 

 
2.1.  Constam no quadro abaixo as funções, às vagas, a carga horária, a 

formação mínima e a remuneração destinada a ele, conforme segue:  
 

EMPREGO Vagas Horas Instrução  Vencimentos  

Fonoaudiólogo 02+CR 10 horas 

semanais 

Ensino Superior 

Completo 

1.157,63 + Vale-

alimentação 

Psicólogo 01+CR 32 horas 

semanais 

Ensino Superior 

Completo 

R$ 2.661,78 + 

Vale-
alimentação 

 

 
3. DA INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 
3.1. O período de inscrições será nos dias 03 a 05 de outubro de 2022.  

 
3.2. As inscrições serão realizadas na Prefeitura Municipal de Saldanha 

Marinho, situada na Avenida Silva Tavares, nº 1127, centro, durante os 
horários de expediente, manhã das 7.00h às 13.00h 

 
3.3. Não serão aceitas inscrições fora de prazo ou realizadas em horário e 

local diverso do citado acima. 
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3.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento prévio e na tácita 

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital; 
 

3.5. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição no valor de  R$ 100,00 (cem reais), para os candidatos de 

nível superior,  o qual deverá ser realizada na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Saldanha Marinho, com posterior apresentação no setor de 

inscrições. 
 

3.6. Somente será admitida uma inscrição por candidato. 
 
4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

a)Preencher a ficha de inscrição que será disponibilizada no local. 
b)  Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com 

elas. 
 

4.1. O candidato deverá comparecer ao local de inscrição munido do 
seguinte: 

a) Documento com foto (RG, ou carteira de motorista); 
b) caneta esferográfica azul ou preta. 

 
4.2. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de 

inscrição, ficando ciente que estão de acordo com as exigências e normas 
previstas neste Edital. Se aprovado, deverá manter atualizado seu endereço 

junto a Prefeitura Municipal durante a validade do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO. 

 
4.3. Não serão admitidas inscrições por correspondência.  

 
5. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

 
5.1. A divulgação das inscrições será dada a conhecer por meio de Edital, no 

qual constarão as inscrições deferidas e indeferidas. 
 

5.2. O candidato deverá acompanhar esse edital, bem como a relação de 
candidatos homologados para confirmar sua inscrição, caso sua inscrição 

não tenha sido homologada ou processada, o mesmo não poderá prestar 
provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste 

Edital. 
 



 

 

5.3. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato 
será eliminado do PROCESSO SELETIVO, não assistindo direito à devolução 

da taxa de inscrição. 
 

5.4. A Homologação Provisória das inscrições ocorrerá no dia 05 de 
outubro as 16h00min horas, no site da Prefeitura 

https://saldanhamarinho.prefeitura.rs/,   sendo concedido o prazo de 01 

(um) dia para a interposição de recursos acerca das inscrições indeferidas.  
 

5.5. A Homologação Final das inscrições ocorrerá no dia 07 de outubro de 
2022.   

 
6. DA APLICAÇÃO PROVA ESCRITA 

 
6.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital terá Prova 

Escrita/Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, conterá 30 
Questões do tipo múltipla escolha, sendo subdivida em quatro alternativas, 

A, B, C, D, das quais somente uma deverá ser assinalada como correta. 
 

6.2. A aplicação das Provas Objetiva de que trata este edital será no dia 10 
de outubro de 2022, às 08h30min, e ocorrerá na Salda de Reuniões na 

Dependências da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Silva Tavares, nº 
1127, Centro, na Cidade de Saldanha Marinho, RS.   

 
6.3. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas. 

 
6.4. Os candidatos inscritos deverão comparecer no local da prova com 

antecedência mínima de 30 minutos em relação ao horário estabelecido para 
o início das provas, munidos de documento oficial com foto. 

 
 

6.5.ÀS 08H30MIN OS PORTÕES DE ACESSO SERÃO FECHADOS e não 
será admitida a entrada de nenhum candidato após este horário ficando, 

automaticamente, excluído do certame. 
 

6.6. Na prova escrita, os candidatos somente poderão utilizar canetas 
esferográficas de cor azul ou preta. 

 
6.7. É proibido qualquer tipo de consulta durante a prova, seja a outros 

candidatos, a materiais eletrônicos, livros, anotações e quaisquer objetos do 
gênero, capazes de transmitir informações. 



 

 

 
6.8. O Gabarito preliminar da prova será divulgado no dia 11 de outubro de 

2022, no mural e no site da Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho. 
 

7. DAS PROVAS: 
 

7.1. A prova será elaborada de acordo com os conteúdos constantes no 
Anexo I deste edital, conforme as matérias exigidas e os conhecimentos 

específicos do cargo, e terá caráter eliminatório. 
 

7.2. A prova será de Português, Conhecimentos Gerais/Atualidades e 
Conhecimentos Específicos ao cargo/função, composta de 30 questões 
objetivas de múltipla escolha. 

 
7.3. O peso total da prova será de 100 pontos, distribuídos conforme o 

quadro abaixo: 
 

 
 

CONTEÚDO NÚMERO DE 

QUESTÕES 

PESO TOTAL DE PONTOS 

Português 10 03 30 

Conhecimentos Gerais 

e Atualidades 

05 02 10 

Conhec. Específicos 15 04 60 

TOTAL 30 - 100 

 
7.4. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato poderá 

desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-
se o rabisco e a rasura em qualquer folha. 

 
7.5.  A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e do 

Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 30 minutos 
do início da mesma. 

 
7.6.  O candidato poderá ausentar-se da sala de prova, momentaneamente, 

desde que acompanhado por um fiscal; 
 

7.7.  Não será permitida a saída da sala com qualquer material referente 
à prova ou a mesma; 

 



 

 

7.8. Os fiscais da equipe de aplicação de prova e da Comissão de 
Acompanhamento do Processo Seletivo não fornecerão informações acerca do 

conteúdo da prova escrita/objetiva. 
 

7.9.Os 02 (dois) últimos candidatos ao entregar a prova deverão 
permanecer juntos na sala para, juntamente com os fiscais de sala: 

a) conferir os Cartões Resposta, identificar questões em branco e proceder a 
anulação das mesmas com um marca texto, assinando como testemunhas 

nos Cartões; 
b) assinar a folha ata;  

c) assinar e lacrar os envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
 

7.10.Serão considerados APROVADOS os candidatos do nível superior que 
obtiverem nota igual ou superior a50 pontos na prova objetiva.  

 
8. DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

 
8.1.  O candidato receberá juntamente com o Caderno de Questões o Cartão 

Resposta. 
 

8.2. O Cartão Resposta deverá ser preenchido cuidadosamente pelo 
candidato com seu Nome, Assinatura e as respostas do Caderno de Questões. 

 
8.3.  O candidato deverá transcrever no Cartão Resposta suas respostas por 

questão, na ordem de 01 à 30, marcando de acordo com as instruções 
contidas no Caderno de Questões, conforme exemplo abaixo: 

 
8.4. O candidato deverá preencher o Cartão Resposta com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta. Não serão válidas as marcações feitas a 
lápis ou caneta de ponta porosa ou de cor diferente das anteriormente 

mencionadas.  
 

8.5.O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade 
do candidato, devendo ser realizado de acordo com as instruções 

especificadas anteriormente, sendo que os prejuízos advindos de marcações 
feitas incorretamente, tais como dupla marcação, marcação rasurada ou 

emendada, campo de marcação não preenchido ou preenchido parcialmente, 
acarretarão a perda da pontuação da questão pelo candidato.  

 



 

 

8.6.  Somente serão válidas as marcações contidas no Cartão Resposta que 
estiverem de acordo com as instruções da capa do Caderno de Questões. 

 
8.7.  Nos Cartões Resposta que forem constatadas questões em branco 

será realizada a anulação das mesmas. 
 

8.8.NÃO será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta, salvo no 
caso de erro de impressão.  

 
8.9.  O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção, devendo 

ser preenchido com atenção. A não entrega do Cartão Resposta implicará na 
automática eliminação do candidato do certame.  
 

8.10. Em nenhuma hipótese será considerado o Caderno de Questões para 
fins de correção e atribuição da respectiva pontuação. 

 
 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1. É assegurado aos candidatos a interposição de recursos nos seguintes 
casos e prazos: 

 
9.2.  Quanto ao indeferimento das inscrições: no prazo de 1 dia úteis a 

contar da data de publicação da Homologação das Inscrições; 
 

9.3.  Quanto às questões da prova escrita/objetiva: no prazo de 1 dia úteis a 
contar da data de publicação das provas; 

 
9.4.  Quanto ao Gabarito Preliminar das questões objetivas: no prazo de 1 dia 

úteis a contar da data de publicação do mesmo;  
 

9.5.  Quanto à Ata de Classificação Preliminar do Processo Seletivo: no prazo 
de 1 dia úteis a contar da data de publicação da mesma;  

 
9.6. Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução 

do Certame: no prazo de 1 dia úteis, a contar da ocorrência das mesmas. 
 

9.7.  A interposição dos recursos acima delineados deverá ocorrer mediante 
preenchimento do Formulário de Recurso previsto no Anexo IV deste Edital, 

sendo:  
 



 

 

9.8.  Encaminhado no protocolo da Prefeitura Municipal de Saldanha 
Marinho, nos prazos editalícios;  

 
9.9. Obrigatoriamente individual, fazendo-se constar nome completo do 

candidato, cargo para o qual se inscreveu e número da identidade;  
 

9.10.Os recursos contra questões da prova escrita/objetiva deverão ser 
apresentados em uma folha (Formulário) para cada questão recorrida, com 

fundamentação clara e ampla, comprovando-se as alegações mediante 
citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, 

bibliografia específica, entre outros, juntando cópia dos comprovantes. 
 
9.11. Caso da análise dos recursos interpostos decorra a anulação de 

questões da prova escrita/objetiva, estas serão consideradas como 
respondidas corretamente por todos os candidatos presentes.  

 
9.12.  Se resultar alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos 

serão corrigidas conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de 
acordo com o novo gabarito.  

 
9.13.  Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado 

ou for interposto fora do prazo, bem como aqueles que contenham erro formal 
e/ou material em sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao 

disposto neste Edital. 
 

9.14. Não serão aceitos recursos encaminhados por meio que não seja o 
previsto neste Edital, bem como sobreposições de recursos apresentadas pelo 

mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a redação, 
argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independente de 

vigência de prazo. 
 

10. DA CLASSIFICAÇÃO 
 

10.1. A divulgação do Edital com o Resultado Parcial da Prova ocorrerá no 
dia 14 de outubro de 2022, no endereço eletrônico 

https://saldanhamarinho.prefeitura.rs/. 
 

10.2. No caso de ocorrer empate nas notas finais constantes no Edital de 
Homologação Final, serão adotados os critérios de desempate abaixo, 

respectivamente nessa ordem: 
 



 

 

a)    Tiver obtido a maior nota em prova prática, caso seja realizada;  
b) Tiver obtido a maior nota nas questões específicas de cada 

emprego/função; 
c)    Candidato que apresentar maior idade; 

d)    Sorteio em ato Público. 
 

10.3.  O Edital de Homologação do Resultado Final será divulgado no dia 
21 de outubro de 2022, após a análise dos recursos, no site do município de 

Saldanha Marinho, RS, no site https://saldanhamarinho.prefeitura.rs/.  
 
10.4. A chamada dos candidatos classificados obedecerá a respectiva ordem 

de classificação, conforme o edital de homologação final. 
 

11. DO CHAMAMENTO  
 

11.1. A chamada dos candidatos classificados para ocupar as vagas será 
publicada no Mural Oficial do Município, de acordo com a classificação, por 

meio de Edital de Convocação; 
 

11.2. O candidato convocado disporá do prazo de 2 (dois) dias, após a 
publicação, para se apresentar junto a Prefeitura Municipal, no Setor de 

Pessoal, munido de toda a documentação exigida para o ato, conforme item 
11.3. 

 
11.3. O não comparecimento do candidato classificado no momento da 

chamada implicará em sua desistência tácita, independente de notificação, 
ocasionando a convocação do próximo candidato classificado. 

 
11.4. Ocorrendo, por parte do contratado, desistência do contrato ou 

dispensa justificada, poderá a Administração contratar outro candidato 
classificado para preenchimento da vaga, respeitada a ordem de classificação. 

 
12. DO PROVIMENTO DA FUNÇÃO 

 
12.1. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, 

publicado junto ao Painel da Prefeitura de Saldanha Marinho, sendo de 
inteira e exclusiva responsabilidade o candidato manter atualizado o seu 

endereço. 
 

12.2. O provimento da FUNÇÃO obedecerá, rigorosamente, à ordem de 
classificação dos candidatos aprovados. 



 

 

 
12.3. No ato da convocação o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos com cópia: 
a) Atestado médico; 

b) Carteira de Identidade; 
c) CPF; 

d) Certidão de nascimento ou casamento; 
e) PIS/PASEP;  

f) Certificado de reservista, no caso de sexo masculino; 
g) Comprovante atualizado de endereço; 

h) Diploma/Certificado ou comprovante de escolaridade exigido para o 
emprego;  
i) fotografia 3x4; 

j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;  
l) Declaração negativa de acumulação de EMPREGO, emprego ou função 

pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, 
XVI e suas Emendas;  

m) Não estar incompatibilizado com investidura em EMPREGO público em 
razão de demissão por atos de improbidade, comprovados por meio de 

sindicância ou de inquérito administrativo. 
n) Alvará de Folha Corrida negativo; 

o) Certidão de inscrição no E-social 
p) Certidão de antecedentes criminais; 

 
13. DA PUBLICIDADE:  

 
13.1. Para dar publicidade de abertura das inscrições aos interessados em 

participar do Processo Seletivo de Função Pública, o presente edital deverá 
ser publicado na imprensa oficial do município e no endereço eletrônico: 

https://saldanhamarinho.prefeitura.rs/. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 

14.1. Concluídas todas as etapas do Processo Seletivo à Comissão o 
encaminhará ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

 
14.2. Homologado o resultado final do Processo Seletivo para Função Pública, 

será lançado edital com a classificação geral dos candidatos aprovados para 
cada um dos empregos, quando, então, passará a fluir o prazo de validade do 

Processo Seletivo que será de 21 de Setembro de 2022 a 21 de Setembro de 
2023 podendo ou não ser prorrogado por igual período. 

https://saldanhamarinho.prefeitura.rs/


 

 

 
14.3. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado 
final. 

 
14.4. Durante o período de validade de Processo Seletivo Simplificado os 

selecionados serão contratados com estrita observância da necessidade do 
serviço público.  

 
14.5. Será excluído do processo seletivo o candidato que prestar em qualquer 

documento, declaração falsa ou inexata; 
 
14.6. A inscrição do candidato implicará na completa ciência das normas e 

condições estabelecidas neste Edital e nas Normas Legais pertinentes, sobre 
as quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
14.7. Toda documentação entregue pelo candidato conforme solicitado neste 

Edital, não será devolvida, ficando arquivada nos autos do referido processo 
seletivo. 

 
14.8.Será composta uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, 

encarregada a conduzir o Processo Seletivo, nomeada pelo Prefeito Municipal, 
Portaria Municipal nº. 176/2022; 

 
14.9. A inexatidão, a falsidade de declaração, as irregularidades nos 

documentos ou no certame, verificadas a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas 

decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 
cível ou criminal. 

 
14.10.Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a este 

Processo Seletivo, serão comunicados no site 

https://saldanhamarinho.prefeitura.rs/, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

 
14.11. Os casos omissos serão dirimidos pela Administração, observados os 

princípios e normas que regem a Administração Pública. 
 

14.12. Fazem parte deste Edital: 
a) Anexo I - Conteúdos sugeridos para o cargo e tipo de prova.  



 

 

b) Anexo II - Atribuições das funções.  
c) Anexo III – Ficha de Inscrição 

d) Anexo IV – Formulário Recurso 
e) Anexo V – Cronograma do Processo Seletivo 

 
 

14.13. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Bárbara do Sul para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste Edital. 

 
Registre-se; 

 
Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Saldanha Marinho, em 28 de 
setembro de 2022. 

 
 

 
  

Prefeito Municipal  
 

 
Secretária Municipal de Administração 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

ANEXO I 

 
 

CONTEÚDOS PROVA OBJETIVA 
 

 
CARGO:  FONOAODIÓLOGO 
 
01. PORTUGUÊS  
 

Compreensão e interpretação de texto, coerência e coesão textual; ortografia; 
pontuação; acentuação gráfica; emprego da norma oculta; casses de palavras: 
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
crase: analise sintática. 
 
 
02. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES:  
 
Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e 
políticos do mundo, do Brasil do Município de Saldanha Marinho. Noções gerais 
sobre vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla 
divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado do RS, Cidadania, 
direitos Humanos, meio ambiente e saúde. 
 
 
03. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
Diagnóstico audiológico: procedimentos utilizados na avaliação audiológica de 
crianças e adultos, objetivando detectar um possível comprometimento auditivo; 
Seleção e indicação de aparelhos de amplificação sonora individual; Habilitação e 
reabilitação do indivíduo portador de deficiência auditiva; Desenvolvimento de 
programas de prevenção dos transtornos da audição; Motricidade oral: 
prevenção, avaliação, diagnóstico funcional e tratamento de problemas 

relacionados ao sistema estomatognático, do ponto de vista tanto odontológico 
quanto neurológico; Avaliação clínica e procedimentos fonoaudiológicos 
utilizados para detectar possíveis alterações nesse sistema; Habilitação e 
reabilitação do sistema estomatognático; Desenvolvimento de programas de 
prevenção das possíveis alterações desse sistema; Linguagem: prevenção, 
avaliação, diagnóstico funcional e tratamento de problemas relacionados à 
linguagem oral e à linguagem escrita da criança e do adulto, inclusive de casos 
neurológicos; Avaliação de processos comunicativos não-verbais, da linguagem 



 

 

oral e da linguagem escrita; Habilitação e reabilitação de indivíduos portadores 
de patologias que afetem o desenvolvimento ou o uso da linguagem oral e da 
linguagem escrita; Desenvolvimento de formas de prevenção de possíveis 
alterações da linguagem; Elaboração de programas para um melhor 
desenvolvimento da linguagem oral e/ou escrita; Voz: prevenção, avaliação, 
diagnóstico funcional e tratamento de problemas relacionados as disfonias 
funcionais, orgânico-funcionais e orgânica e estética vocal; Avaliação da função 
vocal: clínica, percentual, instrumental-funcional das estruturas do trato vocal e 
objetiva; Habilitação e reabilitação vocal; Desenvolvimento de programas de 
prevenção dos distúrbios da voz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTEÚDOS PROVA OBJETIVA 
 

 
CARGO:  PSICÓLOGO 
 
01. PORTUGUÊS  
 
Compreensão e interpretação de texto, coerência e coesão textual; ortografia; 
pontuação; acentuação gráfica; emprego da norma oculta; casses de palavras: 
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, advérbio, preposição, 

conjunção, interjeição, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
crase: analise sintática. 
 
 
02. CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES:  
 
Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e 
políticos do mundo, do Brasil do Município de Saldanha Marinho. Noções gerais 
sobre vida econômica, social, politica e cultural, informações atuais de ampla 
divulgação na imprensa sobre esses aspectos no Estado do RS, Cidadania, 
direitos Humanos, meio ambiente e saúde. 
 
 
03. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Políticas de Saúde/Atualidades: SUS – Princípios e Diretrizes. Política Nacional de 

Humanização do SUS. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Arts. 196 a 200 da 

Constituição Federal. Lei Federal nº 8080, de 19/09/1990. Lei federal nº 8142, de 

28/12/1990. Programa de Saúde de Família. Trabalho em equipe multiprofissional. O 

psicólogo e as múltiplas áreas de atuação: o psicólogo e a saúde; o psicólogo e a educação; 

o psicólogo e assistência social; o psicólogo e as instituições sociais. Processo de 

desenvolvimento humano nos aspectos biológicos, cognitivos, afetivo emocional, social e 

na interação dinâmica entre esses aspectos na infância, adolescência, idade adulta e terceira 

idade. Ética profissional: Código de Ética Profissional do Psicólogo; Legislação, 

Resoluções e Recomendações para a Prática Profissional específicas à área de atuação. 

Fundamentos da psicopatologia geral: o processo de desenvolvimento patológico e suas 

implicações estruturais e dinâmicas, nos distúrbios de conduta e da personalidade de forma 

geral; psicopatologias relacionadas ao trabalho; transtornos de humor; transtornos de 

personalidade; transtornos de alimentação; transtorno do espectro autista; transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade; transtorno específico da aprendizagem; transtornos 

relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas; transtornos de ansiedade; 

transtorno do estresse pós-traumático; transtornos depressivos; transtornos fóbicos; 



 

 

transtornos psicossomáticos; transtornos somatoformes; transtornos psicóticos; transtornos 

de adaptação e transtornos de controle de impulsos; DSM 5 (Manual de Diagnóstico e 

Estatística dos Transtornos Mentais 5.ª edição); classificação de transtornos mentais e de 

comportamento do CID-10. Métodos e técnicas de intervenção: Diagnóstico Psicológico 

para a promoção de ações de orientação psicológica; Escuta, Aconselhamento; e Prática da 

Mediação: mediação de procedimentos reflexivos e/ou conciliatórios para 

demandas/conflitos de ordens diversas; Técnicas de Entrevista para Triagem; Avaliação 

psicológica e psicodiagnóstico: fundamentos da medida psicológica; instrumentos de 

avaliação (observação; testes psicológicos e tipos; critérios de seleção do teste apropriado 

para determinada demanda; técnicas projetivas; avaliação e interpretação dos resultados; 

técnicas de entrevista psicológica para Avaliação Psicológica); Perícias e Pareceres 

especializados, de acordo com Resoluções do CFP; Apresentação de resultados e 

Elaboração de documentos decorrentes de avaliações psicológicas: laudos, relatórios e 

outros documentos escritos, de acordo com Resoluções do CFP. Psicologia social: 

Binômio indivíduosociedade; Fundamentos teóricos, história e políticas; Psicologia Social 

Crítica; Representações Sociais; contexto atual e neoliberalismo; Questão social e direitos 

de cidadania; Políticas, diretrizes, ações e desafios na área da família, da criança e do 

adolescente; Concepções e modalidades de família, estratégias de atendimento e 

acompanhamento; Políticas e programas sociais dirigidas aos segmentos: políticas de saúde 

e de educação; crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, homens, afrodescendentes, 

pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mental, pessoas vítimas de violência, 

usuários de álcool e outras drogas, e respectivas legislações. Psicologia Social e desafios 

contemporâneos: Direitos Humanos. Movimentos Sociais. Acompanhamento Psicossocial. 

Atendimento destinado à garantia dos direitos da população em situação de vulnerabilidade 

social (população indígena, quilombolas, ribeirinha, cigana, crianças e adolescentes, 

mulheres; grupos LGBT; deficientes, negros, idosos, população de rua, usuários dos 

serviços de saúde mental, químico-dependentes etc.). Combate à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. Crítica da Razão Instrumental. Ação Socioeducativa com 

Indivíduos, Família e Grupos. Abordagens individual e coletiva. Atuação em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar e em rede: CAM-Centros de Atendimento 

Multidisciplinar, como atividade de assessoramento técnico-científico, com perspectiva 

interdisciplinar, às atividades-fim, dentre outras – atuação na Esfera Criminal; na 

Composição Extrajudicial de Conflitos; atuação na Saúde Mental; no âmbito da(s) 

Violência(s); na Vulnerabilidade Social. 
 
 
 

 
 
 



 

 

ANEXO II 
 
 

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES  
 

 
 
01. FUNÇÃO: FONOAODIÓLOGO 
 
CARGA HORÁRIA:  10 horas semanais 

HABILITAÇÃO EXIGIDA:    Superior Completo 
IDADE MÍNIMA:  18 anos 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: O Profissional deverá atuar junto à Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social, atuando no programa do Estado do Rio Grande do Sul, 

denominado “Rede Bem Cuidar”, visando atender as necessidades e melhorar a qualidade 

de vida da população em geral.  
 
 

DESCRIÇÃO ANALITÍCA: desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da 

comunicação escrita e oral, voz e audição; participar de equipes de diagnóstico, realizando 

a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica 

dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento 

dos padrões da voz e fala; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras 

ciências; lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; dirigir serviços de fonoaudiologia em 

estabelecimentos públicos; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e 

práticos de Fonoaudiologia; assessorar órgãos e estabelecimentos públicos no campo da 

Fonoaudiologia; participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo 

aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; dar parecer fonoaudiológico, na 

área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua 

formação universitária pelo currículo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES  

 
 

 
01. FUNÇÃO: PSICÓLOGO 
 
CARGA HORÁRIA:  32hs/semanais 

HABILITAÇÃO EXIGIDA: Superior Completo 
IDADE MÍNIMA:  18 anos 
 
ATRIBUIÇÕES : 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência psicológica, objetivando o 
investimento na área da saúde; diagnosticar, tratar, e prevenir os problemas de 
distúrbios de ordem psicológica, de acordo com a procura e encaminhamentos 
realizados. 
 
DESCRIÇÃO ANALITÍCA: Investir na área da saúde mental, tendo como objetivo 
principal a prevenção, seguir o tratamento quando já existir problemas de ordem 
psicológica; realizar atendimento individual quando necessário; realizar 
avaliações psicológicas, afim de obter diagnostico do caso, encaminhando ou não 
tratamento ou para outros profissionais de acordo com a necessidade; realizar 
trabalhos preventivo na área da educação englobando as escolas, e a creche 
municipal, e demais inerentes ao cargo.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

ANEXO III 
 

 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº. 004/2022 

FUNÇÃO PÚBLICA –FONOAODIÓLOGO 

Nº. Inscrição:   

Nome: 

RG: CPF: Sexo: 

Data de Nascimento:   

Endereço:  

Cidade:  Estado: 

Fone:  

e-mail:  

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO ATO DE INSCRIÇÃO 

 Documento de identidade (RG); 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

Declaro para os devidos fins que estou ciente das normas regulamentadoras do presente 

Processo Seletivo.  
Saldanha Marinho, ____ de ___________________ de 2022. 

 

Assinatura do candidato    Assinatura do Responsável 

                      ou Procurador                pela Inscrição 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº004/2022 

FUNÇÃO PÚBLICA – FONOAODIOLOGO 

Nº. Inscrição:  

Nome:   

Saldanha Marinho, ____ de ___________________ de 2022. 

 

Assinatura do candidato    Assinatura do Responsável 

                      ou Procurador                  pela Inscrição                     

 
 



 

 

 
 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº. 004/2022 

FUNÇÃO PÚBLICA – PSICÓLOGO 

Nº. Inscrição:   

Nome: 

RG: CPF: Sexo: 

Data de Nascimento:   

Endereço:  

Cidade:  Estado: 

Fone:  

e-mail:  

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO ATO DE INSCRIÇÃO 

 Documento de identidade (RG); 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

Declaro para os devidos fins que estou ciente das normas regulamentadoras do presente 

Processo Seletivo.  

Saldanha Marinho, ____ de ___________________ de 2022. 

 

Assinatura do candidato    Assinatura do Responsável 

                      ou Procurador                                  pela Inscrição 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº. 004/2022 
FUNÇÃO PÚBLICA – PSICÓLOGO 

Nº. Inscrição:  

Nome:   

Saldanha Marinho, ____ de ___________________ de 2022. 

 

Assinatura do candidato    Assinatura do Responsável 

                      ou Procurador                  pela Inscrição                     

 
 
 
 

 



 

 

ANEXO IV 
 

O requerimento de RECURSO contra o GABARITO PRELIMINAR e QUESTÕES DA PROVA deverá ser 

protocolado, pessoalmente pelo requerente devidamente identificado com a Cédula de Identidade, no prazo máximo de 1 

(um) dia úteis após o dia da divulgação, ou seja, somente  no dia 13  de outubro de 2021 na sede da Prefeitura 

Municipal de Saldanha Marinho das 07:00 ás 13:00, na Avenida Silva Tavares, 1127 – Centro – Saldanha 

Marinho/RS nos termos seguintes: 

▪ Um formulário para cada recurso preenchido em letra de forma, datilografado ou impresso; 

▪ Os recursos com o mesmo objeto terão apenas uma resposta coletiva; 

▪ É obrigatória a utilização deste formulário, assim como, o preenchimento de todos os seus campos e a 

Assinatura do requerente. 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO 

PROCESSO SELETIVO DE FUNÇÃO PÚBLICA 002/2022 

RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E QUESÕES DA PROVA 
 

N.º de Inscrição: _______________________________________________________________________, abaixo 

qualificado(a), inscrito(a) no R.G. sob o nº _________________________e no C.P.F. sob o nº 

_____________________________, residente e domiciliado(a) na cidade de ___________________________________ 

Estado de ____, inscrito(a) no PROCESSO SELETIVO DE FUNÇÃO PÚBLICA 002/2022 da Prefeitura Municipal 

de Saldanha Marinho, para o cargo de                         _________________________________________, vem a presença 

de Vossa Senhoria, recorrer do GABARITO PRELIMINAR divulgado por esta Comissão, no último dia 04, conforme 

prazo legal, pelo(s) motivo(s) abaixo justificado:  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Estou ciente de que o não atendimento das regras contidas neste, assim como nos Editais que regulam o Processo 

Seletivo de Função Pública 005/2021 da Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho/RS, no que se refere se a 

recurso, poderá ensejar na rejeição deste. 
 

Local:___________________________, _____ de outubro de 2022. 

 

 

                                            ________________________________________ 

                                          Assinatura do Candidato Requerente 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CORTE AQUI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PMSF/RS – PROCESSO SELETIVO DE FUNÇÃO PÚBLICA 005/2021 - PROTOCOLO GP N.º ____________ de 

___/outubro/2021 
 

Recebi o requerimento de Recurso contra o GABARITO PRELIMINAR, do candidato ____________________ 

___________________________________________________________, inscrito no certame sob o N.º 

_______________ R.G. nº. _______________e no C.P.F. sob o nº. ______________________. 

Recebi em ______/ outubro/ 2022                                      _________________________________________________ 

RECEBI EM: 

Data: __/outubro/2022 

 

Hora: ___:___  

_________ 
visto 

 



 

 

Assinatura de recebedor 

 

ANEXO V 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÃO PÚBLICA 
 

 
Descrição 

 

 
Data 

Publicação do Edital  
 

30/09/2022 

Período de Inscrições 03/10/2022 
a  

05/10/2022 

Publicação Preliminar das inscrições 05/10/2022 
Ás 16:00 

Publicação da Homologação das inscrições 
 

07/10/2022 

Aplicação da prova objetiva  
 

10/10/2022 

Publicação do Gabarito Preliminar das provas   
 

11/10/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o 
Gabarito Preliminar e questões das provas  

13/10/2022 

Publicação do Gabarito Definitivo 
 

14/10/2022 

Publicação da Classificação Preliminar 17/10/2022 

Prazo para interposição de recurso da classificação 
preliminar 

19/10/2022 

Publicação e homologação do resultado final  
 

21/10/2022 

 


