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PSICÓLOGO –ÁREA: EDUCACIONAL – Nível E 
 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Possuir o Curso Superior em Psicologia e registro no Conselho competente. Lei nº 4.119, de 27 de agosto 
de 1962 dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de Psicólogo. 
Decreto-Lei nº 706, de 25 de julho de 1969 estende aos portadores de certificado de curso de pós-
graduação em psicologia e psicologia educacional, o direito assegurado pelo art. 19 da Lei nº 4.119/62. 
Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia 
e dá outras providências. Decreto nº 79.822, de 17 de junho de 1977 regulamenta a Lei nº 5.766/71. 
 
Descrição Sumária do Cargo: 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e 
avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores 
inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Conteúdo Programático 
1. Ética Profissional em psicologia. 
2. Diferentes perspectivas teóricas em psicologia social, do desenvolvimento e da aprendizagem. 
3. Pesquisa em psicologia. 
4. Psicologia e políticas públicas. 
5. A instituição escolar e o psicólogo. 
6. Desenvolvimento, aprendizagem e interações sociais. 
7. Psicologia e formação de professores. 
8. Políticas inclusivas e deficiência. 
9. A relação entre escola, alunos, famílias e comunidade. 
10. Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
11. Documentos psicológicos. 
12. Fracasso escolar e suas múltiplas manifestações. 
13. Diagnóstico e intervenção psicopedagógica. 
14. Habilidades sociais na educação 15- Ações afirmativas. 
 
 
 


