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A Prefeitura Municipal de IBATÉ, Estado de São Paulo, resolve expedir a presente retificação ao Edital de abertura de inscrições do 
Concurso Público Nº 2/2019, para constar a seguinte alteração: 
 

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 Onde se lê:  

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL - São atribuições do cargo de Terapeuta Ocupacional: - Atender pacientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia; - Realizar 
diagnósticos específicos e analisar as condições dos pacientes; - Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Avaliar baixa 
visão; - Ministrar testes e tratamentos ortópticos no paciente; - Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de 
vida; - Exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros; - Executar outras tarefas, relacionadas 
com sua área de atuação, que forem determinadas pelo superior imediato; - Exige-se registro junto ao CREFITO – Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 

 Leia-se: 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL - Atuar em todos os níveis de complexidade da política de assistência social, do desenvolvimento 
socioambiental, socioeconômico e cultural; estabelecer a diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico ocupacional de pessoas, 
famílias, grupos e comunidades, por meio da interpretação do desempenho ocupacional dos papéis sociais contextualizados; planejar, 
coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar estratégias nas quais as atividades humanas são definidas como tecnologia complexa de 
mediação sócio-ocupacional para a emancipação social, desenvolvimento socioambiental, econômico e cultural de pessoas, famílias, 
grupos e comunidades; desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, informação, de tecnologia assistiva e de 
acessibilidade além de favorecer o acesso à inclusão digital como ferramentas de empoderamento para pessoas, famílias, grupos e 
comunidades; realizar acompanhamento do indivíduo e sua família para conhecimento de sua história ocupacional e participativa na 
comunidade em que habita a fim de desenvolver estratégias de pertencimento sociocultural e econômico, adaptações ambientais e 
urbanísticas, mobilidade, acessibilidade e outras tecnologias de suporte para inclusão sociocomunitária; planejar e executar atividades 
orientadas para a participação e facilitação no desempenho ocupacional e expressivo de pessoas com deficiência, com processos de 
ruptura de rede, de risco, desvantagem e vulnerabilidade social nos diversos ciclos de vida; favorecer atividades em grupos comunitários 
voltados ao desenvolvimento de potenciais econômicos das comunidades e das alternativas de geração de renda; atuar em situações de 
calamidades e catástrofes, conflitos e guerras, na organização e reorganização da vida cotidiana, econômica, sociocultural, nas atividades 
de vida diária e de vida prática, na formação de redes sociais de suporte, das pessoas, famílias, grupos e comunidades; trabalhar com a 
população em situação de rua tendo como tecnologia de mediação sócio-ocupacional as atividades culturais, expressivas, corporais, 
lúdicas e de convivência, a fim de realizar o estudo do cotidiano e auxiliar na organização da vida cotidiana, da vida prática e ocupacional 
para elaborar projetos de vida singulares, favorecer o pertencimento social e o acesso às trocas econômicas e ao mercado de trabalho; 
trabalhar no campo social com pessoas, famílias ou grupos em situação de migração, deslocamento, asilo ou refúgio por meio de 
atividades como tecnologia de mediação sócio-ocupacional a fim de fortalecer e/ou de desenvolver redes de suporte e de trocas afetivas, 
econômicas e de informações, desenvolvendo estratégias de pertencimento sociocultural e econômico, adaptações ambientais, 
organização da vida cotidiana, a construção de projetos de vida, acessibilidade e outras tecnologias de suporte para inclusão 
sociocomunitária e de favorecimento do diálogo intercultural; intervir com o apenado no sistema prisional, em suas diferentes modalidades, 
para a organização das atividades cotidianas institucionais; para criação, manutenção e fortalecimento das redes pessoais, familiares e 
sociais, em projetos de qualificação profissional, geração de renda e inserção no mercado de trabalho, constituição de projetos de futuro, 
além de ser habilitado para emissão de parecer, atestado ou laudos periciais com relação às habilidades laborais; desenvolver, por meio de 
atividades como tecnologia de mediação sócio-ocupacional e como instrumento para a realização de acompanhamento de medidas de 
protetivas e sócioeducativas, projetos individuais e coletivos para o cumprimento de medidas sociais e decisões judiciais; - Exige-se registro 
junto ao CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
 
A versão integral do edital de abertura de inscrições com as retificações consolidadas, estará disponível para consulta no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de IBATÉ, na Avenida São João, 1771, Centro, e nos sites www.publiconsult.com.br e 
www.ibate.sp.gov.br, sendo ainda este edital publicado no jornal Primeira Página (https://www.jornalpp.com.br/).  

 
IBATÉ, 11 de outubro de 2019 

 
 

JOSÉ LUIZ PARELLA 

Prefeito Municipal 
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