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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 092, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019 

 

O Superintendente Executivo do HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR- HCB, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital nº 092/2019, publicado em 08 de 
setembro de 2019, que regulamenta a realização de processo de seleção pública para provimento 
de formação de cadastro para o cargo de Neuropsicólogo(a) (código 215), conforme a seguir: 
 
Onde se lê:  
1.6 O perfil do cargo apresenta as características e requisitos, dispostos na tabela abaixo: 

Cargo: NEUROPSICÓLOGO(A) Cód. 215 

Principais atribuições do Cargo: 

Realizar avaliação neurospicólogica das (1) funções cognitivas: atenção, 
funções executivas, memória, aprendizado, percepção, linguagem e praxias; 
(2) nível intelectual e (3) aspecto emocional a partir de métodos e técnicas 
neuropsicológicas válidas. Planejar a avaliação neuropsicológica, elencando os 
testes psicológicos e neuropsicológicos formais e informais necessários para 
cada avaliação, conforme a demanda identificada. Realizar comparação dos 
dados qualitativos e quantitativos obtidos nos atendimentos individuais, 
objetivando refutar ou confirmar a hipótese elaborada pelo médico e elaborar 
relatório da avaliação neuropsicológica. Atuar em atividades correlatas e 
inerentes à função a partir da demanda da área. 

Quantidade de vagas: Formação de cadastro reserva 

Salário: R$ 5.494,05 

Local de lotação Brasília - DF 

Jornada de Trabalho 40hs semanais 

Requisitos Exigidos 

Requisitos Obrigatórios 

- Graduação em Psicologia, comprovada por meio de certificado emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 
- Pós-graduação em Neuropsicologia reconhecida pelo MEC e pelo Conselho 
Regional de Psicologia; 
- Registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP); 
- Experiência comprovada em neuropsicologia pediátrica (avaliação 
neuropsicológica e elaboração de laudos); 

Requisitos Desejáveis Experiência com avaliação neuropsicológica no contexto hospitalar. 

Competências exigidas 
Trabalho em Equipe, Resolutividade, Foco no Usuário, Comprometimento, 
Comunicação e Resiliência.  

 

Leia-se: 
 1.6 O perfil do cargo apresenta as características e requisitos, dispostos na tabela abaixo: 

Cargo: NEUROPSICÓLOGO(A) Cód. 215 

Principais atribuições do Cargo: 

Realizar avaliação neurospicólogica das (1) funções cognitivas: atenção, 
funções executivas, memória, aprendizado, percepção, linguagem e praxias; 
(2) nível intelectual e (3) aspecto emocional a partir de métodos e técnicas 
neuropsicológicas válidas. Planejar a avaliação neuropsicológica, elencando os 
testes psicológicos e neuropsicológicos formais e informais necessários para 
cada avaliação, conforme a demanda identificada. Realizar comparação dos 
dados qualitativos e quantitativos obtidos nos atendimentos individuais, 
objetivando refutar ou confirmar a hipótese elaborada pelo médico e elaborar 
relatório da avaliação neuropsicológica. Atuar em atividades correlatas e 
inerentes à função a partir da demanda da área. 

Quantidade de vagas: Formação de cadastro reserva 



        

 

Salário:  R$ 2.747,01

Local de lotação Brasília - DF 

Jornada de Trabalho  20hs semanais

Requisitos Exigidos 

Requisitos Obrigatórios 

- Graduação em Psicologia, comprovada por meio de certificado emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 
- Pós-graduação em Neuropsicologia reconhecida pelo MEC e pelo Conselho 
Regional de Psicologia; 
- Registro ativo no Conselho Regional de Psicologia (CRP); 
- Experiência comprovada em neuropsicologia pediátrica (avaliação 
neuropsicológica e elaboração de laudos); 

Requisitos Desejáveis Experiência com avaliação neuropsicológica no contexto hospitalar. 

Competências exigidas 
Trabalho em Equipe, Resolutividade, Foco no Usuário, Comprometimento, 
Comunicação e Resiliência.  

 
 

Brasília, 13 de setembro de 2019. 

 
Renilson Rehem 

Superintendente Executivo 


