
1 
 

 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura  - SEEC 
 

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
 

RETIFICAÇÃO I AO EDITAL N
o
 002/2016 – REITORIA/FUERN 
 

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN, considerando a prerrogativa alterar a bem do interesse 
público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital do Concurso Público de provas e títulos para 
provimento de cargos de Agente Técnico Administrativo e Técnico de Nível Superior, na forma seguinte. 
 
1 – Os conteúdos programáticos do cargo de Técnico de Nível Superior / Atividades Administrativas e do cargo de Técnico de 
Nível Superior / Psicopedagogo passam a viger com a seguinte redação: 
 
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 1.Conhecimentos Básicos em Administração: características básicas das organizações, natureza, 
finalidade, evolução, níveis e departamentalização. 2.Funções do processo administrativo: planejamento, organização, direção e 
controle. 3.Conhecimentos básicos em Administração Financeira: fundamentos e técnicas; orçamento e controle de custos. 
4.Conhecimentos básicos em Administração de Materiais e logística.5.Técnicas de arquivo e controle de documentos: 
classificação, codificação, catalogação e arquivamento de documentos. 6.Elementos de redação técnica: documentos oficiais, 
tratamento de correspondências, normas e despachos de correspondências e uso de serviços postais. 7.Relações Humanas no 
Trabalho.8.Organização do trabalho: prioridades e rotinas de trabalho. Ética profissional. NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA: Técnicas 
de organização de arquivos: teoria das três idades, classificações em arquivos, classificações dos arquivos. 2 Gerenciamento da 
informação e gestão de documentos: diagnósticos; arquivos correntes, intermediários; protocolos; avaliação de documentos; 
arquivos permanentes; diplomática. 3 Tipologias documentais e suportes físicos: microfilmagem; automação; preservação e 
conservação de documentos. 4 Documentos eletrônicos (digitais): conceitos e definições. ESTATUTO DA UERN disponível em 
www.uern.br. 
 
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/PSICOPEDAGOGO 
História da Psicopedagogia, tendências teóricas, filosóficas, psicológicas e pedagógicas. Fundamentos da Psicanálise e 
cognição. Autoria do pensamento, pensamento e linguagem. Fundamentos da Epistemologia Genética e seus estágios de 
desenvolvimento. Método Clínica de Piaget. Desenvolvimento do indivíduo na visão psicogenética. Teoria construtivista de 
Vigotsky.  Psicogênese da língua escrita e suas hipóteses. Caracterização e atuação profissional do psicopedagogo. Avaliação 
e intervenção psicopedagógica: objetivos e métodos, tanto clínico como institucional; A interdisciplinaridade da 
psicopedagogia. A intervenção psicopedagógica na escola, na família e com o ensino aprendente. Assessoramento 
psicopedagógico na escola. A função do psicopedagogo como agente na prática educativa e em equipes interdisciplinares. 
Fracasso escolar: fatores intra e extraescolares. Cidadania e igualdade de oportunidade A construção da escrita. A postura 
ética do psicopedagogo. Psicopedagogia e as Leis Educacionais. Estrutura Administrativa do Ensino Brasileiro. A lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A progressão continuada. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ética profissional. 

 
 
2 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
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