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ASSUNTO: REQUER REVISÃO DO GABARITO  

REF.: PROCESSO SELETIVO Nº 002/2017 

CARGO PRETENDIDO: PSICOLOGO 

INTERESSADA:  BREILA LUARA LEGRAMANDI VICENTE 

 
 

D E S P A C H O 
 
Conforme requerimento protocolado no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de 
Motuca, aos 03 de agosto de 2017, pela Sra. Breila Luara Legramandi Vicente, 
requerendo a revisão do gabarito do Processo Seletivo nº 002/2017, para o cargo de 
Psicologo, comunicamos que a Comissão de Fiscalização de Concurso Público e 
Processo Seletivo, decidiu pelo INDEFERIMENTO do recurso, visto que a resposta 
divulgada “D” está correta, a requerente alega que nenhuma das alternativas 
apresentadas estão incorretas.  
 

28. Com relação ao Projeto Terapêutico Singular (PTS) é INCORRETO afirmar: 

 A) É um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou 
coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se 
necessário. 

B) Geralmente, é dedicado a situações mais complexas. Em verdade, é uma variação da 
discussão de “caso clínico”. 

C) Incorpora a noção interdisciplinar que recolhe a contribuição de várias especialidades e de 
distintas profissões. Assim, depois de uma avaliação compartilhada sobre as condições do 
usuário, são acordados procedimentos a cargo de diversos membros da equipe multiprofissional, 
denominada equipe de referência. 
 
D) Significa valorizar o usuário do serviço de saúde como sujeito de direitos, capaz de 
exercer sua autonomia, rompendo com o conceito antigo da lógica da caridade, 
compreendendo a possibilidade de dar condições para que o usuário seja participante no 
processo terapêutico. 

 

Recurso não assiste ao recorrente, visto que segundo o 4º Congresso Nacional de Envelhecimento 

Humano, A humanização da atenção e da gestão no Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 

prioridade inadiável. Humanizar significa valorizar o usuário do serviço de saúde como sujeito de 

direitos, capaz de exercer sua autonomia, rompendo com o conceito antigo da lógica da caridade, 

compreendendo a possibilidade de dar condições para que o usuário seja participante no processo 

terapêutico.  
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O PTS é desenvolvido de forma a humanizar o atendimento, o projeto terapêutico deve ser um 

instrumento que responda as demandas objetivas e subjetivas do sujeito, objetivando a produção de 

sua autonomia pessoal e apropriação de seu processo de cuidado.  

O PTS é um instrumento, ele não valoriza o usuário e não dá condições ao usuário, ele estimula a 

apropriação da autonomia e do cuidado através das medidas descritas nele pelos elaboradores do 

PTS que avaliam essa situação.  

Fonte: http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV040_MD4_SA15_ID456_27082015232110.pdf  

 
 
Prefeitura Municipal de Motuca, aos 08 de agosto de 2017. 
 
 
 

REJANE MAZZI 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE  

CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO 
 


