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LEI COMPLEMENTAR Nº 236/2022 
"De 03 de Novembro de 2022" 

Dispõe sobre a criação de um cargo de Psicólogo, e dá outras providências. 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita 
,i,: 1\/,,·,,ci•JÍc :e !\J:v:i 1:::anaã Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 
etc.; .. 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
AP',-10VOU e ela sanciona e promulga a seguinte 
lei complementar: 

Art. 1º. Fica criado mais um :8'~º ;úblicu de p-ovirnento efetivo com a 
denominação de Psicólogo, que já é parte integrante do Anexo C - Cargos de Provimento 
Efetivo - 30 horas semanais - da Lei Complementar nº 182/2017, que dispõe sobre a 
Reorganização do Quadro de Pessoal da Prefeitura Murucipal de Nova Canaã Paulista, agora 

d d . f com as sequintes quanti a es, atribuições e orma de prov~en!~; 
QUANT: 03 1 REF: 18-A 
DENOMINAÇÃO: Psicólogo 
ATRIBUIÇÃO: Presta atendimento à comunidade e quando necessário encaminhando, para 
promover o seu ajustamento em tratamento esp cifico: organiza e aplica testes, provas e 

entrevistas, realizando sondagem de aptidões (> ~ anacidade profissional, objetivando o 
acompanhamento do pessoal para possibilitar maior sausraçao no trabalho; efetua análise de 
ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, colaborando com equipes 
multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; 
executa as atividades relativas ao recrutamento. seleção 81 ieutação e treinamento profissional, 
realizando a identificação e análise de funções, promove o ajustamento do indivíduo no 
trabalho, através de treinamento para se obter a ,u..:. iuto realização; executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO: Ensino ,,,ip~ri,x e registro profissional no Orgão 
competente. 
FORMA DE PROVIMENTO: concurso uúblico. 

Art. 2°. As despesas decorrentes corn a e"2:..JçJo ca ,::re.'.iente !ei, correrão por conta 
de dotações próprias, consiqnadas no orçamento viqer.te 

Art. 3°. Esta lei complementar entra em visor n2 data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 

Prefeitura Municipal de '\1 ·· ~, rT1'.::~ T):i:.:1i<;~a, 
03 de 1 L.J 'err ·0 Jt.. :..022 

OREIRA 

Registrada no livro próprio. Afixada n lugar de costume Determinada a publicação na 
imprensa oficial do Município. 
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