
 

 
 

ANEXO II 
 

DISCIPLINAS PARA CREDENCIAMENTO  FORMAÇÃO CONTINUADA 

DISCIPLINAS EMENTA Pré requisitos 

Gestão de Pes-
soas/Estatuto do 
Servidor Público 

Provimento; Aplicação; Desenvolvi-
mento; Manutenção; Monitoramento; 

Saúde e Segurança. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Direito, Serviço Social, 
Administração, Administra-
ção pública, Gestão, Ges-
tão Pública, História, Filo-
sofia e/ou  noções sobre o 

tema. 

Gestão Prisional 

Gestão de projetos para o sistema peni-
tenciário; gestão prisional: fundamentos 
e práticas inter-setoriais; modelos de 
gestão prisional   com foco na promoção 
de direitos e garantia das assistências; 
atribuições dos servidores do sistema 
penitenciário; atendimento ao público. 

 
 
 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Tecnologia da informa-
ção, Cursos voltados para 
a área de Sistemas de in-
formação e/ou  noções so-

bre o tema. 

Administração Sistê-
mica 

Licitações e contratos; orçamento e fi-
nanças; termo de referencia; sistema de 
gestão de viagens; transporte; patrimô-
nio; mapa alimentação. 

 
 
 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Tecnologia da informa-
ção, Cursos voltados para 
a área de Sistemas de in-
formação e/ou  noções so-

bre o tema. 



 

 
 

Direito Administra-
tivo 

Conceito; dicotomia e posição enciclo-
pédica do direito administrativo e de seu 
ramo disciplinar; processo administra-
tivo disciplinar; princípios; finalidades; 
fases. Regime disciplinar dos servido-
res; procedimentos de correição; proce-
dimento administrativo disciplinar no 
âmbito da SEJUDH. Excesso e abuso 
de poder; responsabilidade pessoal; o 
processo administrativo disciplinar e a 
sindicância; hipóteses de sua instaura-
ção e  competência.  

Graduação em direito 
(bacharelado) ( Diploma 
devidamente reconhe-
cido pelo MEC) e experi-
ência comprovada. 

Administração da 
Justiça Penal - Ato-

res e Processos 

História das prisões e do controle puni-
tivo: surgimento; transformações no 
Brasil e no mundo; teorias da punição 
como privação de liberdade. Concepção 
da prisão como instituição. Responsabi-
lização criminal; respostas institucionais 
alternativas à prisão e outros mecanis-
mos de solução de conflitos; teorias da 
punição: restrição e privação de liber-
dade; controle e repressão na formação 
das sociedades modernas; poder puni-
tivo e democracia: Estado penal e Es-
tado democrático de direito; sociedade 
brasileira e prisões; o fenômeno do en-
carceramento massivo no Brasil con-
temporâneo; sistema de justiça penal. 
Limites constitucionais do poder puni-
tivo do Estado; O sistema prisional sob 
a ótica constitucional: competências e 
papeis tripartites (legislativo; judiciário e 
executivo). 

Graduação em direito 
(bacharelado) ( Diploma 
devidamente reconhe-
cido pelo MEC) e experi-
ência comprovada. 

Lei de Execução Pe-
nal 

Introdução geral à Execução Penal. 
Conceito; finalidades da Lei de Execu-
ção Penal; natureza jurídica; autonomia 
do Direito de Execução Penal; humani-
zação da execução penal; garantias 
processuais e legais; competências. 

Graduação em direito 
(bacharelado) ( Diploma 
devidamente reconhe-
cido pelo MEC) e experi-
ência comprovada. 

Direito e Processo 
Penal 

Definição do direito processual penal; 
Conceito e atribuição de inquérito poli-
cial; Características e finalidade do in-
quérito policial; Formas de instauração 
do inquérito policial; Encerramento e ar-
quivamento do inquérito policial; Condi-
ções gerais da ação penal; Classifica-
ção das ações penais; Características 
ou princípios da ação penal pública; 
Ação penal privada; Jurisdição no pro-
cesso penal; Competência; Prisão; 

Graduação em direito 
(bacharelado) ( Diploma 
devidamente reconhe-
cido pelo MEC) e experi-
ência comprovada. 



 

 
 

Mandado de prisão; Prisão especial e 
prisão temporária; Liberdade provisória; 
Prisão em flagrante; Prisão preventiva e 
prisão definitiva. 

Informática 

WRITER 5.0 - Atalhos do Writer e 
como memorizá-los; Diferenças entre 
atalhos do Word e Writer; Funciona-
mento dos assistentes e a integração 

entre os aplicativos.Recursos do Writer 
- recarregar Arquivo; Versionamento do 
arquivo; Formatação de texto e inser-
ção de imagens e objetos vinculados; 

Confecção de tabelas.CALC 5.0 - Am-
biente de trabalho o Cálc.; Extensão do 
arquivo e assistentes. Exportação de 
arquivos; O que é Célula; Com utilizá-
las;  Gerenciar planilhas; Criar plani-

lhas e gráficos. 

 
 
 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Tecnologia da informa-
ção, Cursos voltados para 
a área de Sistemas de in-
formação e/ou  noções so-

bre o tema. 

Gramática e Reda-
ção Oficial/Comuni-

cação 

Elaboração de Padrão Ofício; Forma e 
Estrutura;  As comunicações oficiais; 
Pronomes de Tratamento; Concordân-
cia e emprego dos Pronomes de Trata-
mento; Correio Eletrônico; Breve revi-
são dos elementos de ortografia e gra-
mática. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Direito, Serviço Social, 
Administração, Administra-
ção pública, Gestão, Ges-
tão Pública, História, Filo-
sofia e/ou  noções sobre o 

tema. 

Promoção e Prote-
ção à Saúde/Saúde 
em uma Perspectiva 

de Gênero 

Princípios e Diretrizes norteadoras do 
Sistema Único de Saúde (SUS); Pro-
grama de Controle e Combate da TB; 
Programa Hanseníase (citar as doenças 
dermatológicas mais incidentes); Pro-
grama HIPERDIA; VIROSES (Dengue; 
Zica entre outros); Programa de Saúde 
da Mulher (Pré-natal; parto; puerpério e 
CCO); Prevenção e tratamento 
DST/HIV. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior na 
área da saúde ( Diploma 
devidamente reconhecido 

pelo MEC)  



 

 
 

Drogadição e De-
pendência Química 

Transtornos envolvidos com o uso e 
abuso de substâncias; Programa de 
Prevenção e Redução de Danos; Rea-
bilitação Psicossocial em alcoolismo e 
drogadição; A vertente de Saúde Ampli-
ada em Saúde Mental e o Cuidado; De-
finições de uso; abuso e dependência; 
Tolerância e Síndrome de Abstinência; 
Diferentes Tipos de Drogas e seus efei-
tos químicos e psíquicos no ser hu-
mano; Politica Nacional de Drogas; Ur-
gência e Emergência relacionadas ao 
uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior na 
área da saúde ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC)  

Treinamento Especí-
fico para Prevenção 

e Tratamento de 
DST/HIV 

Desenvolvimento histórico e conceitual 
da Saúde Mental; Conceitos e perspec-
tivas em atenção e reabilitação psicos-
social; Modelo asilar e Modelo Psicos-
social; Princípios de Administração apli-
cados a gestão e organização dos ser-
viços em Saúde Mental na perspectiva 
do SUS; Conceito de normal e patoló-
gico; Conceitos ampliados de Saúde e 
sofrimento psíquico; Processo de medi-
calização da Vida; Promoção; preven-
ção e reabilitação em serviços substitu-
tos e na rede suplementar; Urgência e 
Emergência em Saúde. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior na 
área da saúde ( Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC)  

Atenção em Saúde 
Mental 

Desenvolvimento histórico e conceitual 
da Saúde Mental; Conceitos e perspec-
tivas em atenção e reabilitação psicos-
social; Modelo asilar e Modelo psicosso-
cial; Princípios de Administração aplica-
dos a gestão e organização dos servi-
ços em Saúde Mental na perspectiva do 
SUS; Conceito de normal e patológico; 
Conceitos ampliados de Saúde e sofri-
mento psíquico; Processo de medicali-
zação da Vida; Promoção; prevenção e 
reabilitação em serviços substitutos e 
na rede suplementar; Urgência e Emer-
gência em Saúde Mental. 

Formação de nível Supe-
rior  em Psicologia ( Di-

ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) e espe-
cialização específicas so-

bre o tema. 

Primeiros Socorros Suporte Básico de Vida e Prática. 

Formação  na área de Sa-
úde( Diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC) 
e/ou especialização em  

Primeiros socorros (urgên-
cia e emergência) e/ou 

Curso de suporte básico 
de vida; 



 

 
 

Prevenção e Con-
trole de Incêndios 

Teoria e propagação do fogo; classes 
de incêndios e formas de prevenção; 
Equipamentos de Proteção individual e 
de combate a incêndios; abandono de 
área; psicologia das emergências. 

Curso de combate a incên-
dios e/ou cursos de Briga-

dista. 

Saúde e Qualidade 
de Vida 

Exercício físico e qualidade de vida; 
princípios norteadores da atividade fí-
sica; importância da prática de ativida-
des aeróbicas e anaeróbicas; importân-
cia da atividade física e da alimentação; 
importância dos alongamentos, Aqueci-
mento, da Volta à Calma e da prática do 
exercício físico. 

Graduação em nível supe-
rior( Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) su-
perior em educação física 
licenciatura plena ou ba-

charelado. 

Treinamento Mental 

Preparo mental x preparo físico; defini-
ção de preparo mental; como ocorre e 
age o treinamento mental; os estados 
de prontidão x classificação; adequação 
dos níveis de prontidão; como aumentar 
os níveis de prontidão; alterações no es-
tado de prontidão; considerações e ori-
entações;  técnica; habilidade e o pre-
paro mental; eficácia do preparo mental 
e físico; autocontrole; regras do condici-
onamento mental; autocontrole; quali-
dade de vida e saúde mental; (Ativida-
des práticas). 

Formação de nível Supe-
rior  em Psicologia ( Di-

ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) e espe-
cialização específicas so-

bre o tema. 

Prevenção Estresse 
Pós Traumático 

Conceito;  Fontes estressoras:  internas 
e externas; Fases do Stress; sintomas 
físicos e psicológicos do stress; conse-
quências do stress; o limite pessoal; 
stress: herói e não vilão; prevenção; re-
siliência; desenvolvendo a resiliência; 
identificação de situações; estados de 
humor e pensamentos; técnica de rela-
xamento (aula prática). 

Formação de nível Supe-
rior  em Psicologia ( Di-

ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) e espe-
cialização específicas so-

bre o tema. 

Rotinas de Procedi-
mentos Operacio-

nais. Equipamentos 
de Proteção 

Rotinas de procedimentos operacio-
nais: uso progressivo e/ou legal da 

força; procedimento de condução e al-
gemamento de reeducandos; uso da 

tonfa; tecnologias menos que letal; no-
ções de contenção; procedimentos de 
revista; guarda de muralha. Equipa-

mentos de proteção individual; equipa-
mentos de proteção coletiva; forma cor-

reta de utilização. 

Cursos operacionais que 
contenham em sua 

ementa, os  procedimentos  
relacionados a rotina de 

unidades  prisionais. 



 

 
 

Procedimentos Dis-
ciplinares e Sindi-
cância aplicados a 

pessoas privadas de 
liberdade. 

Procedimentos de disciplina voltados 
aos internos (PAD): direitos e deveres 
das pessoas privadas de liberdade; 
Responsabilidades da Administração; 
Importância da disciplina para organiza-
ção e funcionamento das unidades pe-
nais e do sistema. 

Graduação em direito (ba-
charelado) ( Diploma devi-
damente reconhecido pelo 
MEC) e experiência com-

provada. 

Direitos Fundamen-
tais do Preso 

Direitos e garantias fundamentais do 
preso; os direitos fundamentais; garan-
tias fundamentais dos presos; princípios 
aplicáveis; responsabilidade do estado 
em relação ao preso; as consequências 
jurídicas pela afronta ao princípio da dig-
nidade do detento; deveres dos presidi-
ários; restrição de direitos; reabilitação 
moral; prestações previdenciárias; as-
sistência pessoal; cuidados sanitários. 

Graduação em direito (ba-
charelado) ( Diploma devi-
damente reconhecido pelo 
MEC) e experiência com-

provada. 

Noções de Gerenci-
amento de Crise. 

Conceitos Fundamentais; Aspectos 
Conceituais; Aspectos Operacionais; As 
fases do Gerenciamento de Crise. 

Cursos em Gerenciamento 
de crises(presenciais) 

Armamento; Muni-
ções e Tiro 

Legislação; Armas de Fogo no Brasil; 
Armas: Conceito; modelo; espécies; ca-
tegorias e utilização; Nomenclatura; fun-
cionalidade de Peças; Terminologia; 
Munições; Balística; Regras de Segu-
rança; Fundamentos de Tiro; Desmon-
tagem de 1º escalão e manejo de PT. 
40; CTT .40; Cal. 12; Carabina 556; 
Avaliação Teórica; Tiro de Instrução Bá-
sica de Pistola .40; CTT .40; Cal. 12 e 
Carabina 556. 

Cursos  de habilitação em 
instrutor de armamento e 

tiro. 

Defesa Pessoal e 
Técnicas de Imobili-

zação 

Uso de técnicas de defesa pessoal 
como forma de proteção à integridade 
individual e situações aplicáveis; imobi-
lizações corporais. 

Cursos de  imobilizações 
e/ou Cursos de instrutor de  
Defesa Pessoal e/ou faixa 
preta em alguma arte mar-
cial com comprovação ex-
perienia/conhecimento em 
defesa pessoal e/ou faixa 

preta em krav maga. 

Noções de Inteligên-
cia Penitenciaria 

Finalidade e Objetivos da Inteligência 
Penitenciaria; Importância para a segu-
rança da unidade e do sistema. 

Curso básico de inteligên-
cia penitenciária  e/ou 

curso na área de inteligên-
cia (ABIN), experiência mí-
nima de 03 anos na área. 

Rotinas de Procedi-
mentos  Administra-

tivos. 

Procedimentos administrativos: Proce-
dimentos Diários de uma Unidade Pe-
nal; Setores Administrativos da Uni-

Servidores  penitenciários 
com experiência  na área 

administrativa comprovada 
em unidades do SISPEN. 



 

 
 

dade; Tipos de Unidades Penais exis-
tentes no Estado; Organograma Funci-
onal. 

Escolta e Transporte 
de Reeducandos. 

Procedimentos de Transporte de Ree-
ducandos; Tipos de Escolta; Técnicas 
de Escolta. 

Cursos operacionais  rela-
cionados a Escolta e 

Transporte em  veículos 
automotores e aeronaves. 

Técnicas e Tecnolo-
gias menos que le-

tais 

Tecnologias menos que letais; Uso da 
Spark. 

Cursos de habilitação em 
instrutor de tecnologias 

menos que letais. 

Noções de Armaria 

História das armas; legislação da ativi-
dade de armeiro e armas no Brasil; no-
menclatura, funcionalidades de peças e 
terminologia aplicada aos armamentos; 
ferramentas e maquinários.   

Cursos  relacionados a 
manutenção e controle de 

material bélico. 

Mediação de Confli-
tos 

Solução de problemas; mediação de 
conflitos como resolução do conflito; si-
tuações de emergência: saúde; amea-
ças e vulnerabilidades. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de gestão de pessoas, psi-
cologia, liderança, neuroci-
ência, coaching e/ou  no-

ções sobre o tema. 

Comportamento Hu-
mano em Institui-
ções Carcerárias 

Expor os fenômenos (domesticação; in-
fantilização; despersonalização) da pri-
sionização; apresentar os efeitos dos 
transtornos mentais mais prevalentes 
na população carcerária; apresentar 
efeitos possíveis do adoecimento psí-
quico do servidor que atua na execução 
penal. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de gestão de pessoas, psi-
cologia, liderança, neuroci-
ência, coaching e/ou  no-

ções sobre o tema. 

Psicologia das Rela-
ções Interpessoais 

O espaço do trabalho na  SEJUDH e 
unidades penitenciárias :equipes e co-
municação; equipes integradas; unida-
des eficientes e seguras; comunicação 
interpessoal e relacionamento profissio-
nal conceitos; importância; relação com 
os outros sistemas de organização.; 
gestão participativa: comportamento or-
ganizacional: relações indivíduo/ organi-
zação; motivação; liderança; desempe-
nho 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de gestão de pessoas, psi-
cologia, liderança, neuroci-
ência, coaching e/ou  no-

ções sobre o tema. 



 

 
 

Noções de Crimino-
logia 

População prisional: perfis demográfi-
cos e dados analíticos sobre diversi-
dade das populações no sistema prisio-
nal; noções de criminologia e política cri-
minal; mecanismos institucionais de cri-
minalização: lei penal; justiça criminal e 
prisão; processos de criminalização e 
criminalidade; cifra oculta da criminali-
dade; mídia e criminalidade; principais 
organizações criminosas atuantes nos 
estados. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Direito, Serviço Social, 
Pedagogia, Administração, 
Gestão, Gestão Pública, 
Psicologia e/ou  noções 

sobre o tema. 

Direitos Humanos – 
Gêneros; Etnia e 
Sistema Prisional 

Conceituação; grupos vulneráveis e mi-
norias;-  evolução histórica dos direitos 
humanos;  declaração universal dos di-
reitos humanos e constituição federal; 

abuso de autoridade; princípios básicos 
da aplicação da lei e  código de con-

duta para os responsáveis pela aplica-
ção da lei; Tortura – Lei nº 9.455 de 07 
de abril de 1997.Diversidade populacio-
nal e transversalidade de políticas: in-

terseccional idade raça/ etnia; naciona-
lidade; gênero; orientação sexual; defi-
ciência; questões culturais e outras.As-
sistência à Educação (promoção da es-
colaridade; remição pela leitura; ativi-

dades educacionais; Programa 

Graduação em direito (ba-
charelado) ( Diploma devi-
damente reconhecido pelo 
MEC) e experiência com-

provada. 

Projetos de Reinser-
ção Social 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – PRONATEC; Educação 

de Jovens e Adultos - EJA; Exame Na-
cional do Ensino Médio - Enem; etc.); 

Assistência social à pessoa privada de 
liberdade e seus familiares; fortaleci-

mento de vínculos; Políticas de Traba-
lho no Sistema (Programa de Capacita-
ção Profissional - PROCAP e outras); 
Remição; Assistência Material; Assis-

tência Jurídica. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Direito, Serviço Social, 
Pedagogia, Administração, 
Gestão, Gestão Pública, 
Psicologia e/ou  noções 

sobre o tema. 

Ética e Cidadania Ética profissional e postura no cotidiano. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Direito, Serviço Social, 
Pedagogia, Administração, 
Gestão, Gestão Pública, 
Psicologia e/ou  noções 

sobre o tema. 



 

 
 

Fundação Nova 
Chance 

Lei no 291/2007 e institucionalizada 
pelo Decreto 1.478 de 29 de julho de 
2008 criação da fundação nova chance 
(FUNAC); Missão e objetivos da FU-
NAC; conceito de ressocialização; res-
socialização através do trabalho e da 
qualificação profissional; intermediação 
de mão de obra (lei que rege; empresas; 
como funciona a seletiva de recuperan-
dos para o trabalho; remissão pelo tra-
balho; retribuição e destino do salário do 
recuperando). Decreto N° 806 de 04 de 
novembro 2011 criação do patronato 
público penitenciário fases do atendi-
mento (conceitos; áreas de atuação; va-
lores; acolhimento; encaminhamentos; 
acompanhamentos); parcerias de em-
presas e da educação; trabalho em 
rede. 

Qualquer área de forma-
ção de nível Superior ( Di-
ploma devidamente reco-
nhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas 

de Direito, Serviço Social, 
Pedagogia, Administração, 
Gestão, Gestão Pública, 
Psicologia e/ou  noções 

sobre o tema. 

 


