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O Serviço Social da Industria, Departamento Regional da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a seguinte retificação, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

Onde se lê: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO:  

PORTUGUÊS: Compreensão e Interpretação de Textos. Tipologia textual. Ortografia Oficial. 

Acentuação Gráfica. Pontuação. Classes das palavras. Sintaxe da Oração e do Período. Crase. Regência 

Verbal e Nominal. Concordância Verbal e Nominal.  

INFORMÁTICA: Pacote de Aplicativos do Microsoft Office (Word e Excel). Conceitos e comandos de 

editor de textos. Conceitos e comandos de planilha eletrônica. Editor de apresentações (MS Power Point 

e Impress). Serviço de Internet (conceitos básicos, correio eletrônico, navegação, transferência de 

arquivos, busca). Segurança na Internet.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elementos gerais sobre a prática clínica:  Psicologia Clínica e 

Políticas Públicas para a Saúde no Brasil. A função do psicólogo nos campos da promoção, prevenção, 

tratamento, vigilância e atenção integral à saúde e reabilitação em hospitais, consultórios, clínicas 

multidisciplinares, postos e/ou centros de saúde, centros comunitários, organizações não 

governamentais.  Modalidades de atuação do psicólogo clínico:  em relação à forma de atendimento: 

atendimento individual, grupal, institucional, em pequenas comunidades. Em relação ao objetivo da 

intervenção: orientação profissional, psicoterapia, intervenções psicoeducativas, intervenções 

terapêuticas breves, reabilitação, saúde mental do trabalhador, telemedicina.  O psicólogo clínico e o 

trabalho interdisciplinar. Histórico das práticas terapêuticas psicológicas.  Elementos básicos da relação 

terapêutica: estabelecimento do vínculo, diagnóstico, plano de tratamento, contrato terapêutico, 

avaliação da eficácia e término do tratamento psicológico. Processos psicológicos básicos e seus 

fundamentos. As alterações das funções e estruturas psicológicas. Métodos e técnicas de avaliação 

psicológica no contexto clínico.  Código de ética para o exercício profissional dos psicólogos nas questões 

concernentes à prática clínica, incluindo a ética do psicólogo clínico em pesquisas com seres humanos. 

Elementos Pertinentes aos Sistemas Psicológicos: Procedimentos de intervenção. Formulação de casos. 

A prática clínica baseada nos princípios elementares do comportamento e de seus processos afetivos, 

cognitivos, sociais e institucionais concomitantes. Formulação e tratamento de quadros relacionados no 

CID 10 e no DSMIV.  Prática baseada em evidências.  

 

 

Leia-se: 

CONHECIMENTOS BÁSICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO:  

PORTUGUÊS: Compreensão e Interpretação de Textos. Tipologia textual. Ortografia Oficial. 

Acentuação Gráfica. Pontuação. Classes das palavras. Sintaxe da Oração e do Período. Crase. Regência 

Verbal e Nominal. Concordância Verbal e Nominal.  

INFORMÁTICA: Pacote de Aplicativos do Microsoft Office (Word e Excel). Conceitos e comandos de 

editor de textos. Conceitos e comandos de planilha eletrônica. Editor de apresentações (MS Power Point 

e Impress). Serviço de Internet (conceitos básicos, correio eletrônico, navegação, transferência de 

arquivos, busca). Segurança na Internet.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elementos gerais sobre a prática clínica:  Psicologia Clínica e 

Políticas Públicas para a Saúde no Brasil. A função do psicólogo nos campos da promoção, prevenção, 

tratamento, vigilância e atenção integral à saúde e reabilitação em hospitais, consultórios, clínicas 

multidisciplinares, postos e/ou centros de saúde, centros comunitários, organizações não 

governamentais.  Modalidades de atuação do psicólogo clínico:  em relação à forma de atendimento: 

atendimento individual, grupal, institucional, em pequenas comunidades. Em relação ao objetivo da 

intervenção: orientação profissional, psicoterapia, intervenções psicoeducativas, intervenções 

terapêuticas breves, reabilitação, saúde mental do trabalhador, telemedicina.  O psicólogo clínico e o 

trabalho interdisciplinar. Histórico das práticas terapêuticas psicológicas.  Elementos básicos da relação 
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terapêutica: estabelecimento do vínculo, diagnóstico, plano de tratamento, contrato terapêutico, 

avaliação da eficácia e término do tratamento psicológico. Processos psicológicos básicos e seus 

fundamentos. As alterações das funções e estruturas psicológicas. Métodos e técnicas de avaliação 

psicológica no contexto clínico.  Código de ética para o exercício profissional dos psicólogos nas questões 

concernentes à prática clínica, incluindo a ética do psicólogo clínico em pesquisas com seres humanos. 

Elementos Pertinentes aos Sistemas Psicológicos: Procedimentos de intervenção. Formulação de casos. 

A prática clínica baseada nos princípios elementares do comportamento e de seus processos afetivos, 

cognitivos, sociais e institucionais concomitantes. Formulação e tratamento de quadros relacionados no 

CID 10 e no DSM V.  Prática baseada em evidências.  
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