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ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
PSICOLOGO 
Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e 

organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 

para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. 

- Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, 

visando o desenvolvimento psíquico, motor social do indivíduo, em relação à sua 

integração à família e à sociedade;  

- Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, 

organizando – os em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de 

grupo, para solução dos seus problemas; 

- Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento 

psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à 

escola e à família, para promover o seu ajustamento; 

- Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e 

capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar 

maior satisfação no trabalho; 

- Efetua análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho 

pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou 

técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;  

- Executa as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento 

profissional, realizando a identificação e análise de funções; 

- Promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se 

obter a sua auto-realização; 

- Promove palestras e cursos para profissionais e a comunidade para prevenção. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
FARMACEUTICO 

Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de 

medicamentos e outros preparados; analisa substâncias, matérias e produtos 

acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas 

estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 

- Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, 

utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de 

remédios; 

- Controla entorpecente e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, 

livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos 

dispositivos legais; 
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- Fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto 

sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para 

orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; 

- Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre 

legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de 

ordens, de serviços, portarias, pareceres e manifestos; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO 
 
Português: Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto literário 
e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização 
interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego 
de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e 
sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de 
flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; 
processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; 
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal 
no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. 
Vícios de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; 
variação linguística 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (SUS): Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica – 
Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de 
Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e 
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de 
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII 
da Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de 
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – 
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011; Código de Ética Médica; 
Preenchimento da Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória; 
Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; 
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis 
e não transmissíveis. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PSICOLOGO 
Psicologia Hospitalar (Contexto e papel do psicólogo no hospital, Psicossomática, 
Processo de hospitalização, Avaliação neuropsicológica, preparo do paciente frente a 
cirurgias, paciente terminal, Impacto do diagnóstico: processo de adoecimento e 
enfrentamento da doença, Processo de luto,  Equipe interdisciplinar em saúde). 
Psicologia e Saúde Mental (A história da Loucura, As Reformas Psiquiátricas;  
Psicopatologias –Transtornos e Sindromes, Drogas) Projetos Terapêutico e Equipe 
Multidisciplinar. Ética Profissional; História da Psicologia: principais correntes, 
influências, contribuições e teóricos. 
Psicologia organizacional (Teorias psicológicas aplicadas à organização; O indivíduo 
nas organizações; Clima e cultura organizacional; Motivação; Liderança; Teorias e 
técnicas grupais; Funcionamento e fases do grupo; Papéis; Comunicação e Conflito; 
Acompanhamento e Avaliação de desempenho de pessoal, Treinamento, 
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Recrutamento, Seleção e desenvolvimento de RH). Teorias (Abordagens) e Técnicas 
Psicoterapicas –(Adolescente, adulto, infantil, casal), Avaliação, entrevista, anamnese 
e intervenções. Processo psicodiagnóstico 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FARMACEUTICO 
Ética profissional: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. MEDICAMENTOS 
SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Psicotrópicos, entorpecentes e anti-retrovirais 
(legislação e Dispensação); Administração de Farmácia; Organização de 
Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle de Estoque de 
Medicamentos e Materiais de Consumo; sistemas de Distribuição de Medicamentos. 
FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas 
Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; 
Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e 
Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras 
Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, 
Destilação e Esterilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de 
Matérias primas e Produtos Farmacêuticos –Métodos físicos, químicos, físico-
químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. 
FARMACOLOGIA: Farmacocinética –Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; 
Farmacodinâmica –Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e 
Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção 
Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; Farmacovigilância; 
Farmacoepidemiologia. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos Gerais; 
Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, 
Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e 
Terapêutica. FARMÁCIA HOSPITALAR NO CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR: Atribuições de Farmacêutico no controle da Infecção Hospitalar; 
Anticéticos, Desinfetantes e Esterilizantes 
 


