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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CARGOS - PSICÓLOGO

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Estudam, pesquisam e  avaliam o  desenvolvimento  emocional  e  os  processos 

mentais  e  sociais  de  indivíduos,  grupos  e  instituições,  com a  finalidade  de  análise, 

avaliação,  tratamento,  orientação  e  educação;  diagnosticam  e  avaliam  distúrbios 

emocionais  e  mentais  e  de  adaptação  social,  elucidando  conflitos  e  questões  e 

acompanhando  o(s)  paciente(s)  durante  o  processo  de  tratamento;  desenvolvem 

pesquisas experimentais, teóricas, clínicas e coordenam equipes e desenvolvem projetos 

de âmbito institucional.

CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO:

Os profissionais dessa família ocupacional atuam, principalmente, em atividades 

ligadas  a  saúde,  serviços  sociais  e  pessoais  e  educação.  Podem  trabalhar 

individualmente ou em equipes. É comum os psicólogos que atuam no sistema prisional 

exercerem atividades tanto em sala fechada quanto em espaços abertos. O trabalho se dá 

sob pressão contínua em função das características do trabalho. 

ÁREAS DE ATIVIDADE E BASES DE ATUAÇÃO:

• A garantia do atendimento a todo preso ao ingressar na Unidade Prisional e a 

seus familiares;

• Elaboração do  Prontuário  Técnico  Psicológico  do  preso,  em  entrevista 

preliminar, fazendo manutenção constante deste, para tomada de conhecimento 

de possíveis modificações de informações antes coletadas.

•  Registro dos atendimentos e outras rotinas conforme as determinações éticas do 

Conselho Federal de Psicologia;

• Participação  na  elaboração  da  proposta  para  individualização  da  pena  ou 

tratamento;
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• Conhecimento dos problemas psicossociais evidenciados na atenção à população 

presa, para que se possa contribuir para encontrar alternativas para solução dos 

mesmos;

• Aplicação  de  testes  psicológicos  reconhecidos  pelo  Conselho  Federal  de 

Psicologia,  de  acordo  com  a  necessidade  assim  como  o  arquivamento  dos 

mesmos, com tranca e sob responsabilidade de segurança do psicólogo.

• Emissão de parecer e de informações técnicas sobre o preso e sua família no 

procedimento de avaliação do processo penal.

• Realização de  atendimento  de apoio individual  ou em grupo,  solicitado pelo 

preso  ou  por  outro  profissional  da  unidade,  visando  sempre  o  trabalho 

multidisciplinar e interdisciplinar.

• Orientação e encaminhamento de familiares, de acordo com a necessidade;

• Promoção e fortalecimento das relações familiares do preso;

• Recebimento,  expedição  e  encaminhamento  de  documentos,  ofícios  e  outros 

expedientes pertinentes ao setor de psicologia;

• Elaboração de projetos da área e participação de programas, projetos e ações 

multidisciplinares e/ou interdisciplinares;

• Participação na promoção de eventos  de lazer  e  cultura,  em conjunto com a 

equipe interdisciplinar;

• Supervisão das atividades dos acadêmicos da Psicologia;

• Fortalecimento  da  Rede  de  Apoio  –  SUS,  através  do  encaminhamento  dos 

problemas de saúde para unidade de saúde da unidade ou a mais próxima, em 

caso de inexistência de unidade de saúde na unidade.

• Outras  atividades  correlatas  à  psicologia  contempladas  no  Código  de  Ética 

Profissional do Psicólogo e na Lei de Execução Penal.

• Acompanhamento em visita assistida quando necessário.

• Registro dos atendimentos e outras rotinas conforme as determinações éticas do 

Conselho Federal de Psicologia;
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• Promoção  de  Rede  de  Apoio  com a  sociedade  civil  (CAPS AD;  A.A;  N.A; 

Sistema S; ONGS, entre outros);

• Fornecimento  de  suporte  técnico aos  grupos de  apoio  existentes  em unidade 

prisional em caso de solicitação (AA, NA e afins); 

• Participação na implementação de programas de reintegração social para o preso 

com possibilidade de progressão de regime ou livramento condicional;

• Acompanhamento nas atividades de ressocialização implantadas pela Unidade 

Penitenciária;

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:

• Avaliar comportamentos e aspectos psíquicos:

Triar casos

Entrevistar pessoas

Levantar dados pertinentes

Observar pessoas e situações

Dar devolutiva

Avaliar pessoas, situações e problemas

Escolher o instrumento de avaliação

Aplicar instrumentos e métodos de avaliação

Mensurar resultados de instrumentos de avaliação

Analisar resultados de instrumentos de avaliação

Avaliar sinais e sintomas funcionais

Avaliar sinais e sintomas psíquicos

• Analisar, tratar grupos, indivíduos, instituições:

Propiciar espaço para acolhimento de vivências emocionais (setting terapêutico)

Prover suporte emocional

Propiciar criação de vínculo paciente-terapeuta

Interpretar conflitos e questões
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Elucidar conflitos e questões

Promover desenvolvimento das relações interpessoais

Mediar conflitos

Facilitar grupos

Selecionar instrumentos de intervenção psicoterapêutica 

• Orientar grupos, indivíduos e instituições:

 Propor intervenções

Esclarecer as repercussões psicológicas decorrentes do encarceramento 

Orientar mudança de comportamento

Aconselhar pessoas, grupos e famílias

Orientar sobre programas de saúde pública

Auxiliar na formulação de políticas públicas

Realizar encaminhamentos

• Acompanhar indivíduos, grupos e instituições:

Realizar acompanhamento psicoterapêutico

Acompanhar impactos de intervenções

Acompanhar a evolução da intervenção

Acompanhar a evolução do caso

Acompanhar resultados de projetos

Realizar visitas domiciliares e institucionais

• Educar indivíduos, grupos e instituições:

Ministrar cursos e palestras

Supervisionar profissionais da área e áreas afins

Supervisionar estagiários da área

 Desenvolver cursos para grupos específicos

Elaborar manuais

Desenvolver projetos educativos
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Avaliar resultados

Orientar pessoas sobre promoção e prevenção da saúde

 

• Participar de atividades para divulgação profissional:

Participar de reuniões científicas (congressos, seminários e simpósios)

Participar de comissões técnicas

Participar de entidades de classe

Fornecer subsídios a estratégias e políticas organizacionais

Fornecer subsídios à elaboração de legislação

• Realizar tarefas administrativas:

Elaborar pareceres, laudos e perícias

Agendar atendimentos

Convocar familiares para o subsídio de tratamentos, pareceres, laudos e perícias

Organizar prontuários

Preencher formulários e cadastro

Elaborar projetos

Fazer levantamentos estatísticos

Solicitar aquisição de material técnico

Sistematizar informações

• Competências profissionais:

Manter sigilo profissional

Trabalhar em equipe

Demonstrar capacidade de manter imparcialidade

Respeitar os limites de atuação

Demonstrar interesse pela pessoa/ser humano

Ouvir ativamente (saber ouvir)

Demonstrar capacidade de contornar situações adversas

Respeitar os valores e crenças dos recuperandos

8



Demonstrar capacidade de observação

Demonstrar habilidade de questionar

Demonstrar capacidade de visão sistêmica

Demonstrar capacidade de empatia

Demonstrar capacidade de visão holística

• Recursos de Trabalho:

Testes psicológicos

Computador e recursos de informática

Questionários e inventários

Material de expediente (caneta, lápis preto nº 2, grampeador, papel, clipes, 

pastas de arquivo)

Sala apropriada para atendimento individual e outra para atendimento de grupos
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