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ANEXO I 

PROCESSO SELETIVO Nº001/2022 

REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES PARA O EMPREGO PÚBLICO CETEA 

 

 

O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ – CISOP, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal 
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO, a RETIFICAÇÃO DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES, 
conforme segue: 

 

 

ONDE SE LÊ: 
 

CARGO: TERAPEUTA   DENVER 

Grau de Instrução: Profissional de Nível Superior com Especialização lato sensu em DENVER (reconhecido pelo MEC), que atue 

em intervenção precoce com crianças de 1 a 5 anos, com o objetivo que as crianças aprendam através de jogos, sem deixar de lado os 

princípios da ciência da análise aplicada ao comportamento, através de sequências de desenvolvimento infantil como base para a 

avaliação da criança. Depois da avaliação e diagnóstico são definidos os objetivos de intervenção nas diferentes áreas de 

desenvolvimento. Estas incluem as competências sociais, comunicação receptiva e expressiva, desenvolvimento cognitivo e 

habilidades motoras. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

• O método Denver se baseia muito em ajudar a criança naquilo que sabemos sobre aprendizagem cerebral do bebê. O modelo 

trabalha a aprendizagem emocional e social por meio de práticas e da interação generalizada.  

• A partir de um ano de vida, a criança é trabalhada, com acompanhamento de especialistas, sob cinco eixos que buscam o seu 

desenvolvimento. São eles: 

•  O primeiro eixo enfatiza a orientação social (treinar a identificar rostos, expressões faciais, criar mecanismos para que ela 

compreenda pessoas e saiba identificar indivíduos; seus traços característicos: físico, gestual, facial ou corporal para que essa 

criança se habitue a direcionar seus interesses para pessoas e não só para objetos específicos. Esse eixo estimula o cérebro a 

ter a percepção social.O segundo eixo, por sua vez, é focado no trabalho cujo direcionamento é feito para a linguagem social 

e contextual do pequeno, de forma que o paciente cresça com o estímulo à relação social. 

•  O jogo social enfatiza atividades que ajudam a direcionar suas atitudes, preocupando-se com o outro. Isso ensina a empatia. 

•  Esse eixo é responsável por trabalhar o jogo simbólico. A criança vai aprender a brincar simbolicamente. Não só brincar com 

partes dos brinquedos, mas de forma realmente lúdica. 

• O último eixo trabalha com a redução de deficiências iniciais motoras, sociais, de linguagem, adaptabilidade, de regras e 

rotinas. 

 

 

LEIA-SE: 

 
CARGO: TERAPEUTA   DENVER 

Grau de Instrução: Profissional de Nível Superior com Formação em DENVER (reconhecido pelo MEC), que atue em intervenção 

precoce com crianças de 1 a 5 anos, com o objetivo que as crianças aprendam através de jogos, sem deixar de lado os princípios da 

ciência da análise aplicada ao comportamento, através de sequências de desenvolvimento infantil como base para a avaliação da 

criança. Depois da avaliação e diagnóstico são definidos os objetivos de intervenção nas diferentes áreas de desenvolvimento. Estas 

incluem as competências sociais, comunicação receptiva e expressiva, desenvolvimento cognitivo e habilidades motoras. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

• O método Denver se baseia muito em ajudar a criança naquilo que sabemos sobre aprendizagem cerebral do bebê. O modelo 

trabalha a aprendizagem emocional e social por meio de práticas e da interação generalizada.  

• A partir de um ano de vida, a criança é trabalhada, com acompanhamento de especialistas, sob cinco eixos que buscam o seu 

desenvolvimento. São eles: 

•  O primeiro eixo enfatiza a orientação social (treinar a identificar rostos, expressões faciais, criar mecanismos para que ela 

compreenda pessoas e saiba identificar indivíduos; seus traços característicos: físico, gestual, facial ou corporal para que essa 

criança se habitue a direcionar seus interesses para pessoas e não só para objetos específicos. Esse eixo estimula o cérebro a 
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ter a percepção social. O segundo eixo, por sua vez, é focado no trabalho cujo direcionamento é feito para a linguagem social 

e contextual do pequeno, de forma que o paciente cresça com o estímulo à relação social. 

•  O jogo social enfatiza atividades que ajudam a direcionar suas atitudes, preocupando-se com o outro. Isso ensina a empatia. 

•  Esse eixo é responsável por trabalhar o jogo simbólico. A criança vai aprender a brincar simbolicamente. Não só brincar com 

partes dos brinquedos, mas de forma realmente lúdica. 

• O último eixo trabalha com a redução de deficiências iniciais motoras, sociais, de linguagem, adaptabilidade, de regras e 

rotinas. 

 


