
PREFEITURA MUNICPREFEITURA MUNICIPALIPAL DE FLORAÍ DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I I  –  D O S  A N E X O  I I  –  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O SC O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NN °  °  0 0 10 0 1 / 2 0 1 4/ 2 0 1 4

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; antônimos e sinônimos; Ortografia: emprego de letras

e uso de iniciais maiúsculas; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Flexão de gênero, número e grau

dos substantivos e adjetivos; Divisão silábica: identificação do número de sílabas; processos de formação de palavras: derivação,

composição e outros processos; concordâncias verbal e nominal.

Raciocínio  Lógico  e  Matemático: Números  Naturais;  Operações  Fundamentais;  Números  Fracionários;  Números  Decimais;

Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema. Raciocínio lógico-matemático: proposições,

conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações inter-pessoais. Saúde física, mental e social. Higiene na prevenção das

doenças.  Necessidades nutricionais.  Amamentação.  Principais  doenças na comunidade (diarreia,  desnutrição,  vermes,  doenças

respiratórias). Doenças Sexualmente Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e Diabetes. Medidas preventivas em Odontologia;

Planejamento Familiar (métodos contraceptivos). Programa Saúde da Família (ESF) – objetivos, métodos de trabalho, expectativas.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais. Figuras

de linguagem.  Emprego dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.).  Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da

oração  (período  simples;  termos  fundamentais  e  acessórios  da  oração;  tipos  de  predicado)  e  do  período  (período  composto  por

coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções

no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de

tempos compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Raciocínio lógico e matemático: Sistema de numeração decimal. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Resolução de problemas. Medidas de comprimento, massa e capacidade.  Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos,

porcentagens,  sequências  (com  números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,

equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AUXILIAR/TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito.

Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves

e agonizantes  e  preparo  do  corpo  pós  morte.  Tratamento  e  assistência  de  enfermagem em:  clínica  médica,  emergências,  clínica

médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e

rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso.

Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, posições para exames, transporte do paciente e

paciente  terminal.  Técnicas  básicas:  sinais  vitais,  medicação,  coleta  de  material  para  exames,  técnicas  de  curativo,  crioterapia  e

termoterapia, nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e

prevenção de infecção  hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório,

emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da

mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer
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cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508

de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos Assistenciais.

Enfermagem  em  saúde  pública.  Política  Nacional  de  Imunização.  Controle  de  doenças  transmissíveis,  não  transmissíveis  e

sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade,

doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa de assistência integrada

a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de

segurança no trabalho. Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos

específicos de Saúde e Segurança no Trabalho.

CARGO 202: EDUCADOR INFANTIL

Referencial  Curricular  Nacional  para  Educação  Infantil  –  Introdução,  Formação  pessoal e  Social  e  Conhecimento  de  Mundo

(Movimento,  Música,  Artes  visuais,  Linguagem  oral  e  escrita,  Natureza  e  Sociedade  e  Matemática;  Desenvolvimento  infantil;

Concepções  de  infância;  O  desenvolvimento  segundo  o  Piaget;  Os  estágios  de  desenvolvimento  cognitivo da  criança

(estágio-sensório-motor, estágio - pré-operatório); Fases psicossexuais do desenvolvimento (FREUD); O desenvolvimento mental da

criança, A história das Creches (No Brasil, na Europa e nos EUA); Estatuto da criança e do Adolescente (Lei Federal  nº 8069, de

13/07/90);  A educação na  legislação  brasileira  atual  (Lei  Federal  nº  9394 de  20/12/96);  Diretrizes  curriculares  Nacionais  para

Educação Infantil ; Teoria das inteligências múltiplas; Pedagogia Histórico-Crítica; Gestão democrática e participativa.

CARGO 203: ELETRICISTA / ENCANADOR

1 -  Conceitos básicos de Eletricidade e Eletromagnetismo: carga elétrica, Lei de Coulomb, campo elétrico, potencial  e diferença de

potencial, campo magnético, Lei de Ampère, Lei de Faraday, Lei de Lenz, Força Magnetomotriz. Circuitos magnéticos e transformadores.

Circuitos de corrente contínua e circuitos de corrente alternada. Resistor, capacitor, indutor. Circuitos resistivos e circuitos R,L,C série e

paralelo. Leis de Kirchhoff. Potência ativa e potência aparente. Fator de potência. Circuitos trifásicos. Instalações elétricas: circuitos de

alimentação, dimensionamento dos condutores. Quadros gerais e de distribuição. Chaves. Proteção. Resistência de Terra. Aterramento.

Pára-Raios.  Luminotécnica.  Grandezas  fundamentais  da  luminotécnica.  Métodos  de  cálculo.  Lâmpadas  e  Luminárias.  Iluminação

incandescente, fluorescente, Vapor metálico e Vapor de sódio. Interruptores e ignitores. Controle de Intensidade Luminosa. Comando da

Iluminação por células fotoelétricas. Iluminação externa e de Vias Públicas. Motores de indução, trifásicos e monofásicos.

2 -  Fermentas Básicas, Tubos Usados Para Água Potável, Tubo Usado Para Águas Pluviais e Esgoto, Tipos Mais Comuns de

Fluidos Considerados em Instalações Hidráulicas Tubos e Conexões, Procedimentos, Preparo  Para Solda Fria, Coma Executar

Junta  Com Anel  De Vedação (paraesgoto primário),  Conexões Roscáveis,  Como Executar  a  Junta  de Rosca,  Vaso Sanitário,

Processo  de  Sifonação,  Retirar  e  Recolocar  ou  Substituir  um  Vaso  Sanitário,  Caixas,  Ralos  e  Complementos,  Como  Usa

Corretamente a Rede de Esgoto, Instalações Hidráulicas, Hidrômetro, Altura dos Pontos de Tomadas D Água, Cuidados Com a

Caixa D'água, Instalações de Esgotos Sanitário, Tubos de PVC Esgoto, Adesivos Plásticos, Como Verificar Vazamentos, Cuidados

na Execução das Instalações Hidrossanitárias.

CARGO 204: PROFESSOR

Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação.

Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e suas alterações, ECA – Estatuto da

Criança e do Adolescente e Lei n° 12.796, de 04.04.2013. Lei nº 8069/90 e suas alterações. Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto

Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização

e  gestão  da  escola.  Escola  e  cidadania.  A alfabetização  na  perspectiva  construtivista  e  histórico-cultural.  Aspectos  linguísticos  da

alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de

sexo e de cultura.  Planejamento e Gestão Educacional.  Diretrizes Curriculares Nacionais para o  Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano),

educação de jovens e adultos e Educação Infantil; Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental

anos  iniciais.  Os Ciclos de Aprendizagem. Aprendizagem e desenvolvimento.  O processo de ensino e aprendizagem: concepções,

sequências didáticas, avaliação formativa e análise de erros. Alfabetização. Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Alfabetização na

perspectiva do letramento.
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COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais.  Figuras

de linguagem.  Emprego dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.).  Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe  da

oração  (período  simples;  termos  fundamentais  e  acessórios  da  oração;  tipos  de  predicado)  e  do  período  (período  composto  por

coordenação e por subordinação). Funções do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções

no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de

tempos compostos dos verbos. Colocação pronominal.

Raciocínio  lógico  e  matemático: Conjuntos:  operações  e  problemas;  Conjuntos  numéricos;  naturais,  inteiros,  racionais  e  reais

(operações e problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais;

Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1° grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2°grau: resolução

e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das figuras planas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: CONTADOR

Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as normas brasiLeiras de contabilidade. O

Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Equações e Variações

Patrimoniais.  Escrituração:  Plano  de  Contas  e  Lançamentos  Contábeis  -  Métodos,  Sistemas  e  Elementos  básicos.  Receitas,

Despesas. Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores. Operações com mercadorias,

Avaliação dos Estoques. Tributos incidentes sobre compras e vendas de mercadorias/produtos. Investimentos Permanentes: pelo

método do custo e de equivalência patrimonial. Depreciação, Amortização e Exaustão. Reservas, Provisões e Retenção de Lucros:

conceitos,  tipos,  contabilização  e  apresentação.  Variações  Monetárias  Ativas  e  Passivas.  Reavaliação  de  Ativos.  Ações  em

Tesouraria, Dividendos. Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do

Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do

Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação. Procedimentos contábeis:

duplicatas descontadas, despesas antecipadas, empréstimos e financiamentos, provisão para o imposto de renda e contribuição

social. 2. Contabilidade de Custos: Conceitos, terminologia e nomenclatura usada, classificação; Esquema básico da contabilidade

de custos; Rateio dos custos indiretos, departamentalização; aplicação de custos indiretos de fabricação; Analise dos Custos de

Fabricação: Materiais diretos, mão-de-obra direta e custos indiretos de fabricação; Sistema de acumulação de custos de produção:

por ordem, produção contínua e produção conjunta;  critérios de custeio por absorção e direto ou variável;  custeio baseado em

atividades; contribuição marginal; custo de reposição; Margem de Contribuição e limitações na capacidade de produção; relação

custo/volume/lucro; custo-padrão; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. 3. Noções de Orçamento Público: conceito, noções

gerais,  campo  de  atuação.  Orçamento  Público:  Orçamento  Anual,  Ciclo  Orçamentário,  Exercício  Financeiro,  Princípios

Orçamentários, Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pública: Conceito, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária.

Classificação  orçamentária.  Estágios  da  Receita.  Divida  Ativa.  Despesa  Pública:  Conceito  -  Despesa  Orçamentária  e

Extra-orçamentária.  Classificação  Orçamentária.  Estágios  da  Despesa.  Restos  a  Pagar  ou  Dívida  Passiva.  Adiantamento  ou

Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Código de ética do contador.

CARGO 402: ENFERMEIRO

Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias).  Planejamento em saúde; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Prevenção e Promoção a Saúde.

Política  Nacional  de Humanização.  Atividades de Capacitação  em Serviço.  Aleitamento Materno.  Biossegurança nas Ações de

Saúde. Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil. Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes

faixas etárias.  Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância.

Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da

mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida. Doenças crônicas não transmissíveis: Educação para o auto–cuidado.

Tratamento de feridas. Cuidados com o paciente portador de patologias das vias respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores;
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pneumonia;  DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina;  infarto  do miocárdio;  pericardite. O processo de

envelhecimento  nos  aspectos  fisiológicos,  sociais  e  patológicos.  Vigilância  em  Saúde.  Perfil  epidemiológico  da  comunidade.

Sistemas de Informação em Saúde.  Enfermagem Perioperatória.  Enfermagem em urgência e emergência:  Controle  do choque

hipovolêmico;  envenenamento;  ferimentos;  hipotermia  e  hipertermia;  medidas  de  ressuscitação  em  emergência;  prioridades  e

princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias químicas.

CARGO 403: FONOAUDIÓLOGO

Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da

Linguagem.  Aquisição  e  Desenvolvimento  da  Linguagem.  Etiologia.  Avaliação.  Classificação.  Diagnóstico.  Abordagens  Terapêuticas.

Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da

Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia

nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia

Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico. Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal.

Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 8.112/90.

CARGO 404: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Ética  e  legislação  profissional.  Sistema  de  informação  da  atenção  básica.  Noções  Básicas  de  Epidemiologia:  Vigilância

epidemiológica,  Indicadores  Básicos  de  Saúde.  Atuação  do  Médico  nos  programas  Ministeriais:  Hanseníase,  Tuberculose,

Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e do

Idoso.  Exame Clínico;  Considerações Biológicas em Medicina Clínica;  doenças causadas por agentes biológicos e ambientais;

Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças

Sexualmente  Transmissíveis:  HIV  e  AIDS,  Prevenção,  Transmissão  e  Tratamento;  Fundamentos  da  Psiquiatria  e  Doenças

Psicossomáticas:  Fundamentos  de  Geriatria,  Fundamentos  da  Hemoterapia;  Fundamentos  de  Epidemiologia  e  Doenças  de

Motivação  Compulsória;  Fundamentos  de  Saúde Pública;  Fundamentos  de  Pediatria;  Emergências  Médicas:  Cardiovasculares,

Respiratórias,  Neurológicas,  Pneumológicas  dos  distúrbios  metabólicos  e  endócrinos  gastroenterológicos,  das  doenças

infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da

Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da

humanização e da ética na atenção à saúde. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em

clínica  médica.  Prevenção,  nutrição  e  doenças  nutricionais.  Antibióticos,  quimioterapicos  e  corticoides.  Epidemiologia,  etiologia

clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença

intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial

sistêmica;  Sistema  Hematopoiético:  anemias,  leucoses  e  linfomas;  Sistema  renal:  infecções  do  trato  urinário,  GNDA e  GNC;

Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 405: PSICÓLOGO

Psicoterapia  breve.  Psicopatologias.  Recrutamento  e  Seleção.  Treinamento.  Adolescência.  Concepção  interacionista,  Piaget  e

Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Código de ética da

categoria; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de

Avaliação Psicológicas. Delimitação histórica do campo teórico da Psicopatologia: a visão da psicopatologia Clínica, da Psiquiatria ,

da Psicanálise e de outras linhas terapêuticasPsicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do

psiquismo humano.  A ética,  sua  relação com a  cultura  e sua  influência  na constituição  do  psiquismo.  Psicologia  Social  e  os

Fenômenos  de  Grupo:  a  comunicação,  as  atitudes,  o  processo  de  socialização,  os  grupos  sociais  e  seus  papéis.  Psicologia

Institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia Hospitalar; O psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas.

Psicoterapias: individuais/Grupal/Familiar; - Saúde Mental Comunitária; Políticas públicas de saúde e Saúde Mental. Técnicas de

Exame Psicológico. Técnicas de Entrevista. Intervenção Diagnóstica. O plano sintomatológico e o estudo das funções psíquicas: o

exame psíquico para avaliação sintomatológica do estado mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e categorias diagnósticas.

Psicopatologia médica: a questão do diagnóstico e do prognóstico. Critérios diagnósticos do DSM-IV e do CID-10: procedimentos,

alcances e limites. A linhagem estrutural neurótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. A linhagem estrutural

psicótica de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. As organizações limítrofes de personalidade: aspectosARGO
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405:  PSICÓLOGO psicológicos  e  metapsicológicos.  Psicopatologia  e  desenvolvimento  emocional  infantil.  A Psicopatologia  e  o

trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente com transtornos graves: hospital dia, moradia assistida,

acompanhamento terapêutico. propostas inclusivas. A Reforma Psiquiátrica e a atenção psicossocial no Brasil; Histórico; Legislação

específica; As ações assistenciais de saúde mental no contexto atual do SUS; O trabalho em equipe nos serviços de atenção à

saúde mental do SUS. Saúde mental e saúde da família no SUS; A rede de atenção psicossocial: Organização dos serviços: rede de

atenção, psicossocial, planejamento e implantação de equipamentos substitutivos (CAPS I, II e III CAPS AD, CAPS I, Residenciais

Terapêuticas,  Hospital Geral e outros),  Movimentos de usuários e familiares.  Saúde Mental e Saúde da Família. Matriciamento.

Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF); Família e Saúde Mental: diferentes leituras, principais discussões. A família e a

doença  mental:  abordagens  terapêuticas.  Linhas  de  Cuidado  em  Saúde  Mental.  Ética  dos  profissionais  de  saúde  mental:

responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. (Conforme primeiro termo de retificação de 06

de março de 2010). Clínica Psicossocial.  A abordagem teórico-assistencial do sofrimento psíquico nas perspectivas biomédica e

psicossocial. O relacionamento terapêutico e os princípios de comunicação como uma tecnologia na atenção psicossocial; Aspectos

individuais e sócio-familiares das práticas em saúde mental. (Conforme primeiro termo de retificação de 06 de março de 2010).
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