
EDITAL Nº 001/2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ – RETIFICAÇÕES 

 

Onde se lê: 2.1.1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – CÓDIGO 101 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE 

ATIVIDADES: Prestar serviços sociais orientando sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 

recursos sociais e programas de educação; Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em 

diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); Desempenhar 

tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 

de complexidade associadas ao ambiente organizacional.  

Leia-se: 2.1.1. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – CÓDIGO 101 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE 

ATIVIDADES: Prestar serviços socioassistenciais orientando sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; Planejar, coordenar avaliar 

e executar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação p rofissional (seguridade, 

educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); Desempenhar tarefas administrativas e articular 

recursos financeiros disponíveis. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional.  

Onde se lê: 2.1.5. CARGO: PSICÓLOGO – CÓDIGO 102 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos pacientes com a 

finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 

adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento 

ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 

Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de áreas afins.  

Leia-se: 2.1.2. CARGO: PSICÓLOGO – CÓDIGO 102 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE 

ATIVIDADES: Estudar, pesquisar e avaliar e acompanhar o desenvolvimento emocional e os processos 

mentais e sociais dos usuários dos serviços socioassistenciais com a finalidade de análise e orientação; 

Facilitar processos de identificação, construção e atualização de potenciais pessoais, grupais e 

comunitários, de modo a fortalecer atividades e positividades já existentes nas interações grupais, nos 

arranjos familiares e na atuação dos grupos. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e 

de adaptação social, elucidando conflitos e questões e a companhando o(s) usuários(s); Investigar os 

fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando -os conscientes; Desenvolver 

pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de áreas afins.   

Onde se lê: 2.1.6. CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – CÓDIGO 103 - REQUISITOS: Curso 

Superior nas Áreas de Ciências Sociais, Sociologia, Pedagogia, Terapia Ocupacional ou Musicoterapia, ou Curso 

Superior nas áreas de Música, Artes ou Saúde com habilitação ou pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em 

Musicoterapia.  

Leia-se: 2.1.6. CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – CÓDIGO 103 - REQUISITOS: Curso Superior 

de Ciências Sociais, de Sociologia, de Pedagogia, de Terapia Ocupacional ou de Musicoterapia, ou Curso Superior 

nas áreas de Música, Artes ou Saúde com habilitação ou pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em 

Musicoterapia.  

Onde se lê: 2.1.6. CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – CÓDIGO 103 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

DE ATIVIDADES: Assessorar as equipes de referência e desenvolver atividades específicas, dentro da sua área de 

formação profissional, nos serviços de proteção social básica conforme definido na legislação relativa a Recursos 

Humanos do SUAS (Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 2006/NOB-RH SUAS; Resolução nº 17, de 20 

de Junho de 2011) e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n.º 109, de 11 de 

novembro de 2009).  

Leia-se: 2.1.3. CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – CÓDIGO 103 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE 

ATIVIDADES: Assessorar as equipes de referência e desenvolver atividades específicas, dentro da sua área de 

formação profissional, nos serviços socioassistenciais conforme definido na legislação relativa a Recursos Humanos 

do SUAS (Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 2006/NOB-RH SUAS; Resolução nº 17, de 20 de Junho 

de 2011) e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n.º 109, de 11 de novembro de 

2009).  

Onde se lê: 3.1. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada carg o, 

5% serão providas na forma do § 2º, do Art. 5º, da Lei nº 8.112/90, e do Decreto nº 3.298/99.   

Leia-se: 3.1. Em atenção ao Princípio da Razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada cargo, 5% 

serão providas na forma da Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e do Decreto nº 3.298/99.   

Onde se lê: 4.1. São requisitos básicos para a investidura nos cargos: a) ser brasileiro nato ou naturalizado.  

Leia-se: 4.1. São requisitos básicos para a investidura nos cargos:  a) ser brasileiro nato ou 

naturalizado, ou atender aos termos do parágrafo 5º, do Artigo 7º, da Lei Complemetar Municipal 

029/2008;  

Onde se lê: 7.5. O candidato cuja solicitação for indeferida terá que efetuar o pagamento da taxa de inscrição do 

concurso no período de 05 de novembro de 2013. 

Leia-se: 7.5. O candidato cuja solicitação for indeferida terá que efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição do concurso até o dia 05 de novembro de 2013.  

Onde se lê: 12.3. Os números de acertos correspondentes a 50% e 60% das questões válidas serão arredondados para 

os números inteiros imediatamente superiores. 

Leia-se: 12.3. Os números de acertos correspondentes a 50% das questões válidas serão arredondados 

para os números inteiros imediatamente superiores.  



Onde se lê: 11.2. O candidato deverá entregar na sede da Prefeitura Municipal de Mossoró ou enviar via Sedex, 

endereçadas à COMPERVE (BR 101, Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59078-900), todas e de 

uma só vez, cópias da documentação discriminada no quadro do subitem 11.1.1, no período de 01 a 23 de julho de 

2013, no horário das 7h às 13h.  

Leia-se: 11.2. O candidato deverá entregar na Secretaria de Administração do Município de Mossoró 

(Rua Idalino de Oliveira, nº106, sala da Assessoria Jurídica, 1º andar, Centro, Mossoró, Rio Grande do 

Norte) ou enviar via Sedex, endereçadas à COMPERVE (BR 101, Campus Universitário, Lagoa Nova, 

Natal/RN, CEP 59078-900), todas e de uma só vez, cópias da documentação discriminada no quadro do 

subitem 11.1.1, no período de 14 de outubro a 05 de novembro de 201 3, no horário das 7h às 13h. 
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