PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
ED ITA L D E PR O C ES SO SEL ET I V O SIMPL IF IC A D O N º 001/20 2 1
RETIFICADO
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO E FUNDAMENTAL
CARGOS 101: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 102: CALCETEIRO, 103: COVEIRO, 201: FUNILEIRO/PINTOR, 202: MECÂNICO
DE AUTOS/MÁQUINAS PESADAS E 203: TRATORISTA “C”.
Raciocínio Lógico: 1. Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. 2. Geometria básica. 3. Conjuntos numéricos. 4.
Equações do 2º grau. 4. Sistemas de equações. 5. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 6. Operações entre
conjuntos, união, interseção e diferença. 7. Comparações. 8. Numeração. 9. Razão e proporção. 10. Regra de Três. 11. Porcentagem.
12. Probabilidade. 13. Resolução de problemas.
Conhecimentos Gerais: 1. Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Wenceslau Braz e do Estado do
Paraná. 2. Atualidades. 3. Cenários políticos. 4. Movimentos sociais. 5. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. 6. Ciência,
Tecnologia e Inovação. 7. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 8. Desastres naturais e humanos. 9. Arte e Cultura.
10. Sociedade e comportamento. 11. Guerras, conflitos e terrorismo. 12. Lei Orgânica Do Município De Wenceslau Braz. Lei Ordinária
Municipal Nº 2556/2012.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGOS 301: AGENTE ADMINISTRATIVO E 302: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.
Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Significação de
palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9. Fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do “se”. 13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação.
15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por
coordenação e subordinação). 16. Concordância verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego
dos sinais de pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.
Conhecimentos Gerais: 1. Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Wenceslau Braz e do Estado do
Paraná. 2. Atualidades. 3. Cenários políticos. 4. Movimentos sociais. 5. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. 6. Ciência,
Tecnologia e Inovação. 7. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 8. Desastres naturais e humanos. 9. Arte e Cultura.
10. Sociedade e comportamento. 11. Guerras, conflitos e terrorismo. 12. Lei Orgânica Do Município De Wenceslau Braz. Lei Ordinária
Municipal Nº 2556/2012.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO
CARGO 301: AGENTE ADMINISTRATIVO
Conhecimentos Específicos: 1. Postura profissional. 2. Organização do ambiente de trabalho. 3. Gestão arquivística: Técnicas de
arquivamento; Métodos de arquivamento; Classificação de arquivos; Gestão de documentos; Tabela de temporalidade. 4. Noções de
Administração: Conceitos e fundamentos da Administração; Gestão de materiais e logística; Noções de Técnicas Administrativas;
Organização, sistemas e métodos; Noções de Marketing. 5. Noções de Gestão de Pessoas. 6. Noções de Contabilidade. 7. Noções de
Administração Financeira. 8. Noções de orçamento público. 9. Receitas e despesas públicas. Princípios e sistemas da Administração
Federal: SIAFI e SICAF. 10. Noções de cidadania. 11. Atendimento ao público: comunicação, postura profissional e relações
interpessoais. 12. Tipos de correspondências oficiais e suas especificações. 13. Comunicações oficiais: 13.1. Aspectos gerais da
redação oficial. 13.2. Redação dos atos normativos e comunicações. 13.3. Aplicação de princípios da ortografia e de elementos da
gramática à redação oficial.
CARGO 302: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Conhecimentos Específicos: 1. Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. 2. Preparo e manutenção das salas de
atendimento com suprimento do material necessário. 3. Isolamento no campo operatório. 4. Manipulação e classificação de materiais
odontológicos. 5. Processamento de radiografias odontológicas e proteção radiológica. 6. Preparo do paciente para o atendimento. 7.
Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico em higiene dental, junto à cadeira operatória. 8. Aplicação de
métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. 9. Orientação ao paciente sobre higiene bucal. 10. Confecção
de modelos em gesso. 11. Esterilização de Material. 12. Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos
equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados. 13. Instrumentação de Materiais. 14. Biossegurança 15. Código de Ética
Odontológica.
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CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGOS 401: CIRURGIÃO DENTISTA, 402: FISIOTERAPEUTA, 403: FONOAUDIÓLOGO, 404: MÉDICO I – 20H, 405: MÉDICO II
– 40H, 406: MÉDICO OBTETRA/GINECOLOGISTA, 407: MÉDICO ORTOPEDISTA E 408: PSICÓLOGO I.
Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Significação de
palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9. Fonética e Fonologia:
som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no
texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do “se”. 13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação.
15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por
coordenação e subordinação). 16. Concordância verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego
dos sinais de pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.
Conhecimentos Gerais: 1. Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Wenceslau Braz e do Estado do
Paraná. 2. Atualidades. 3. Cenários políticos. 4. Movimentos sociais. 5. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. 6. Ciência,
Tecnologia e Inovação. 7. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. 8. Desastres naturais e humanos. 9. Arte e Cultura.
10. Sociedade e comportamento. 11. Guerras, conflitos e terrorismo. 12. Lei Orgânica Do Município De Wenceslau Braz. Lei Ordinária
Municipal Nº 2556/2012.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: CIRURGIÃO DENTISTA
Conhecimentos Específicos: 1. Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. 2. Epidemiologia. 3. Biossegurança. 4. Radiologia:
técnica radiológica; interpretação radiográfica; anatomia radiográfica. 5. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental.
6. Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo dentino-pulpar;
materiais restauradores; técnicas de restauração. 7. Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, semiologia,
diagnóstico clínico; exames complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia
periodontal; 8. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da
polpa; traumatismo alvéolo- dentário. 9. Urgências em Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dentoalveolares; pulpite; alveolite. 10. Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos
moles e duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e benignas
da cabeça e pescoço; patologia oral. 11. Atenção à saúde bucal de pessoas com necessidades especiais. 12. Atendimento de pacientes
com condições especiais e doenças sistêmicas crônicas. 13. Atendimento de pacientes com coagulopatias hereditárias. 14.
Atendimento de gestantes. 15. Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. 16. Cirurgia: princípios cirúrgicos, planejamento e
técnicas cirúrgicas, acidentes e complicações. 17. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-bucais; anatomia aplicada a
anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em anestesia odontológica. 18. Prevenção: Fluorterapia;
toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. 19. Farmacologia odontológica: Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. 20.
Código de Ética Odontológica. 21. Bioética. 22. Odontopediatria: Práticas Preventivas em Odontopediatria; Dentística voltada para a
odontopediatria: semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de
restauração atraumática. 23. Emissão de laudos e pareceres, atestados e licenças. 24. Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério
da Saúde: bases legais. 25. Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
CARGO 402: FISIOTERAPEUTA
Conhecimentos Específicos: 1. Fundamentos de Fisioterapia. 2. Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia. 3. Cinesiologia e Biomecânica.
4. Eletroterapia e Termoterapia. 5. Cinesioterapia. 6. Métodos e Técnicas de avaliação e tratamento. 7. Provas de Função muscular. 8.
Recursos Terapêuticos em fisioterapia. 9. Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 10. Prescrição e
Treinamento de órteses e próteses. 11. Fisioterapia em Cardiologia. 12. Fisioterapia em Pneumologia. 13. Fisioterapia em
Traumatologia e Ortopedia. 14. Fisioterapia em Reumatologia. 15. Fisioterapia em Neurologia. 16. Fisioterapia em Geriatria e
Gerontologia. 17. Fisioterapia na Saúde da mulher. 18. Fisioterapia em Saúde coletiva.
CARGO 403: FONOAUDIÓLOGO
Conhecimentos Específicos: 1. Mecanismos físicos da comunicação oral. 2. Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos
teóricos, anatomofisiológicos e os atrasos de linguagem em uma perspectiva pragmática. 3. Prevenção dos distúrbios da comunicação
oral e escrita, voz e audição. 4. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, fluência e deglutição. 5. Avaliação,
classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral e linguagem. 6. Processamento
auditivo central. 7. Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil. 8. Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. 9.
Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas. 10. Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. 11. Otoneurologia.
CARGO 404: MÉDICO I – 20H
Conhecimentos Específicos: 1. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2. Doenças cardiovasculares: hipertensão
arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, valvulopatias e arritmias cardíacas. 3. Doenças pulmonares:
asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares. 4. Doenças
gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite,
pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas hepatopatias crônicas. 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. 6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo,
tireoidite e nódulos tireoidianos. 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias e gota. 8. Doenças infecciosas e terapia
antibiótica. 9. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 10. Emergências clínicas.
11. Controle de infecções hospitalares. 12. Doenças neurológicas, AVC, polirradiculoneurites polineurites e doenças periféricas. 13.
Doenças degenerativas e infecciosas do SNC. 14. Legislação aplicada ao SUS: 14.1. Evolução histórica da organização do sistema de
saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 14.2. Controle social no
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SUS. 14.3. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 14.4. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 14.5. Lei Orgânica
da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. 14.6. Determinantes sociais
da saúde. 14.7. Sistemas de informação em saúde. 15. Código de Ética Médica.
CARGO 405: MÉDICO II – 40H
Conhecimentos Específicos: 1. Acolhimento na estratégia de saúde da família: conceitos, formas de organização, avaliação do
processo de trabalho, classificação de risco; 2. Ferramentas e conceitos em medicina de família: visita domiciliar, genograma,
fluxograma analisador, medicina centrada na pessoa, medicina baseada em evidência na consulta ambulatorial, desenvolver programas
de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida, atuar conforme normas e diretrizes técnicas com qualidade e biossegurança
registrar adequadamente as informações do paciente no prontuário de acordo com as normas institucionais 3. Manejar as situações de
urgência e emergência clínica na atenção básica e encaminhar os pacientes para a rede de saúde, sempre que necessário, para
assegurar a continuidade do cuidado. 4. Manejar problemas cirúrgicos na Atenção básica: técnicas de assepsia, anestesia local, sutura,
drenagem de abcesso, cantoplastia, lavagem de ouvido, feridas e queimaduras: acompanhamento clínico da cicatrização: curativos,
sinais de alerta de infecção, técnica de retirada de ponto. 5. Atenção à saúde da mulher: técnica de exame ginecológico e de coleta de
material para exame citológico. 6. Diagnóstico, de lesões suspeitas de câncer de colo de útero, ovário, mama e endométrio
referenciando a serviço especializado para assegurar a continuidade do cuidado, anticoncepção (inclusive de emergência),
planejamento reprodutivo e direitos sexuais e reprodutivos, atenção à mulher em situação de violência doméstica e sexista: abordagem,
condução clínica e articulação intersetorial, diagnóstico diferencial dos seguintes sinais e sintomas (isolados ou associados): Dor pélvica
(aguda, crônica e cíclica), alterações do ciclo menstrual, sangramento uterino anormal, dificuldade de engravidar, secreção vaginal e
prurido vulvar, nódulo na mama, assistência pré-natal: alterações fisiológicas na mulher, crescimento fetal; exames importantes,
imunização e critérios de classificação de gestação de alto risco para acompanhamento em conjunto com o serviço de pré-natal de
referência especializada, orientações gerais e queixas prevalentes na gestação: nutrição, exercício físico, uso de fármacos e outras
exposições na gestação e lactação; gravidez na adolescência, infecções na gestação: infecções sexualmente transmissíveis e
transmissão vertical de HIV, crescimento intrauterino retardado, depressão e psicose puerperal, climatério: diagnóstico, abordagem,
tratamento dos sintomas mais comuns; 7. Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso. 8. Alimentação saudável e práticas de exercício físico:
orientações e acompanhamento clínico. 9. Diagnóstico diferencial dos seguintes sinais e sintomas (isolados ou associados): dispneia,
dor torácica, febre em adultos, dor abdominal, zumbido, vertigem, tosse, astenia, anorexia, perda de peso, cefaleia, dor e inflamação
articular, tristeza, ansiedade, otalgia, tabagismo, diminuição da acuidade visual ou auditiva, dor lombar, dor pélvica, dor testicular,
dispaurenia, disfagia, disúria, constipação intestinal, náuseas e vômitos, diarreia (aguda e crônica), sopro cardíaco, hematêmese,
hematoquesia, melena, convulsão, incontinência urinária, epistaxe e olho vermelho; 10. Diagnóstico diferencial de lesões elementares
dermatológicas; 11. Prevenção, diagnóstico, tratamento e encaminhamento criterioso quando necessário das seguintes patologias:
hipertensão arterial sistêmica, diabetes, hanseníase, tuberculose, depressão, transtorno de ansiedade, artrite reumatoide,
esquizofrenia, etilismo, bursite, tendinite, lúpus, anemias, hiperplasia prostática. 12. Infecções do trato urinário, infecção pelo HIV, rinite
alérgica, rinossinusite, asma brônquica, IVAS, Pneumonias, Gastrite, Úlcera péptica e Doença do refluxo gastroesofágico, doença
pulmonar obstrutiva crônica, Conjuntivite, Insuficiência cardíaca congestiva, Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico,
neoplasias, gota, epilepsia, doença de Parkinson, mal de Alzheimer, trombose venosa profunda, arritmias cardíacas, dengue,
esquistossomose, filariose, doença de Chagas, hepatites, leishmaniose, infecções gastrointestinais, osteoporose, sífilis e IST. 13.
Atenção à Saúde da Criança. 14. Legislação aplicada ao SUS: 14.1. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil
e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 14.2. Controle social no SUS. 14.3.
Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 14.4. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 14.5. Lei Orgânica da Saúde ‐
Lei no 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. 14.6. Determinantes sociais da saúde.
14.7. Sistemas de informação em saúde. 15. Código de Ética Médica.
CARGO 406: MÉDICO OBTETRA/GINECOLOGISTA
Conhecimentos Específicos: 1. Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. 2. Fisiologia do ciclo menstrual,
disfunções menstruais, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, doença inflamatória aguda e
crônica. 3. Endometriose. 4. Distopias genitais. 5. Distúrbios urogenitais. 6. Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da
vagina, do útero e do ovário. 7. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. 8. Anatomia e fisiologia da
gestação. 9. Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico. 10. Aborto, gravidez ectópica, mola
hidatiforme ‐ coriocarcinoma e transmissões de infecções maternas fetais. 11. Doenças hipertensivas na gestação. 12. Pré-eclampsia.
13. Diabetes gestacional. 14. Cardiopatias. 15. Doenças renais e outras condições clínicas na gestação. 16. HIV/AIDS na gestação e
prevenção da transmissão vertical. 17. Mecanismo do trabalho de parto. 18. Assistência ao parto e uso do partograma. 19. Indicações
de cesárias e fórceps. 20. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. 21. Hemorragia de terceiro trimestre. 22. Sofrimento fetal
crônico e agudo. 23. Prevenção da prematuridade. 24. Legislação aplicada ao SUS: 24.1. Evolução histórica da organização do sistema
de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 24.2. Controle social
no SUS. 24.3. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 24.4. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. 24.5. Lei
Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011. 24.6. Determinantes
sociais da saúde. 24.7. Sistemas de informação em saúde. 25. Código de Ética Médica.
CARGO 407: MÉDICO ORTOPEDISTA
Conhecimentos Específicos: 1. Sistema musculoesquelético. 2. Estrutura do tecido ósseo. 3. Crescimento e desenvolvimento. 4.
Calcificação, ossificação e remodelagem. 5. Estrutura do tecido cartilaginoso. 6. Organização, crescimento e transplante. 7. Tecido
muscular: organização, fisiologia e alteração inflamatória. 8. Deformidades congênitas e adquiridas. 9. Pé torto congênito. 10. Displasia
do desenvolvimento do quadril. 11. Luxação congênita do joelho. 12. Pseudoartrose congênita da tíbia. 13. Talus vertical. 14. Aplasia
congênita/displasia dos ossos longos. 15. Polidactilia e sindactilia. 16. Escoliose. 17. Infecções e alterações inflamatórias
osteoarticulares. 18. Artrite piogênica. 19. Osteomielite aguda e crônica. 20. Tuberculose óssea. 21. Infecção da coluna vertebral. 22.
Sinovites. 23. Artrite reumatoide. 24. Tumores ósseos e lesões pseudotumorais. 25. Osteocondroses. 26. Alterações degenerativas
osteoarticulares. 27. Doenças osteometabólicas na prática ortopédica. 28. Tratamento do paciente politraumatizado. 29. Fraturas e
luxações da articulação do quadril e da coluna cérvico-tóraco‐lombar. 30. Fraturas, luxações, lesões capsuloligamentares e epifisárias
do membro superior e inferior em adultos e crianças. 31. Fisiopatologia e Tratamento da Osteoartrose dos Membros e Coluna. 32.
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Osteonecrose. 33. Processos infecciosos da coluna e membros. 34. Legislação aplicada ao SUS: 34.1. Evolução histórica da
organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal.
34.2. Controle social no SUS. 34.3. Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 34.4. Constituição Federal, artigos de 194 a
200. 34.5. Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei no 8.080/1990, Lei nº 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011.
34.6. Determinantes sociais da saúde. 34.7. Sistemas de informação em saúde. 35. Código de Ética Médica.
CARGO 408: PSICÓLOGO I
Conhecimentos Específicos: 1. Psicologia da saúde: fundamentos e prática. 2. Intervenção psicológica em níveis de atenção primária,
secundária e terciária em saúde: competências e responsabilidades. 3. Política Nacional de Atenção Básica. 4. Política Nacional de
Saúde Mental. 5. RAPS – Rede de Atenção Psicossocial: política antimanicomial e normativas pós Reforma Psiquiátrica. 6. Programas
em saúde: atuação em programas assistenciais de prevenção e tratamento, intervenção em grupos vivenciais e de promoção da saúde.
7. Tratamento e prevenção da dependência química e uso prejudicial de álcool e outras drogas. 8. Aspectos emocionais da doença
crônica. 9. Educação em saúde. 10. Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar e a Clínica Ampliada. 11. Psicoterapia breve
e outras técnicas psicoterapêuticas. 12. Psicopatologia e psicofarmacologia. 13. Laudos, pareceres, relatórios e outros documentos
psicológicos. 14. Estudos de caso, produção de informações e avaliação psicológica. 15. Planejamento, organização, gestão,
monitoramento e avaliação de programas em saúde. 16. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 17. Estatuto do Idoso. 18.
Estatuto da Pessoa com Deficiência. 19. Ética, Direitos Humanos e relações interpessoais. 20. Código de Ética Profissional do
Psicólogo.
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