
ANEXO V

DISCIPLINAS PARA CREDENCIAMENTO FORMAÇÃO INICIAL E FORMAÇÃO
CONTINUADA

Eixo 1 – Fundamentos da Prisão e da pena

Competências a serem desenvolvidas:

• Compreender o sistema penal, suas variações históricas, as diferentes modalidades de responsabilização
penal e os efeitos negativos da intervenção penal sobre os sujeitos, suas trajetórias e dinâmicas pessoais e
coletivas; 

• Compreender o significado das alternativas penais, da monitoração eletrônica e das práticas restaurativas
como estratégias para enfrentar os efeitos negativos produzidos pelo sistema penal;

• Compreender as normas jurídicas e as estruturas institucionais referentes à política penal, tanto no que se
refere ao sistema prisional quanto no que diz respeito ao sistema de alternativas penais e de monitoração
eletrônica.

Objetivos de Aprendizagem: Interpretar criticamente as diferentes formas e funções da prisão e da pena na
sociedade identificando esferas e sujeitos que organizam e tencionam o ambiente prisional, reconhecendo o
caráter multidimensional e a intersetorialidade das prisões, bem como identificando os desafios para garantir
a utilização das alternativas penais.

Disciplinas
Título da Disciplina Componentes Curriculares Pré requisito

Penas e prisões - 8 horas/aula

História das penas e das prisões
Escravidão, racismo e sistema penal
Sociologia da punição e dinâmicas do
encarceramento no Brasil atual

Graduação em Direito e /ou
qualquer  área  de  formação
de  nível  superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas   do
Direito  Penal  ou  demais
áreas correlatas à disciplina. 

Direitos Humanos, cenário 
internacional e a humanização das 
penas e das prisões -
08 horas/aula

O encarceramento no mundo, a posição
brasileira  e  as  experiências
internacionais de desencarceramento
Direitos  Humanos  uma  questão  de
gênero,  etnia  no  Sistema  Penal,  as
experiências do Estado de Mato Grosso
com  as minorias no Sistema Prisional

Graduação em Direito e /ou
qualquer  área  de  formação
de  nível  superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas   do
Direitos  Humanos  ou
demais  áreas  correlatas  à
disciplina.

Privação de liberdade no Brasil: 
modelo
institucional e jurídico- 08 
horas/aula

A  Criminologia  brasileira  Lei  de
Execuções Penais 
O  modelo  jurídico  e  institucional  da
execução penal no Brasil
Papel, atribuições e atuação dos órgãos
de  execução  penal  (sistema  de  justiça
criminal, poder executivo)
Procedimentos  Disciplinares  e
Sindicância  aplicadas  as  pessoas
privadas de liberdade 

Graduação  em  Direito
( Diploma  devidamente
reconhecido pelo MEC).

Dinâmicas prisionais: espaços e Conceitos  de  espaço  na  arquitetura Qualquer  área  de  formação
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interações
12 horas/aula

prisional  modelos  existentes  em  MT
(Cadeias,  Centros  de  Ressocialização,
Centro  de  Detenção  Provisória-CDP e
Penitenciárias)
Setorização  das  Prisões  e  ou  espaços
ocupacionais  (Produção,  Revisoria,
Cartório,  Saúde,  educação,
convivência... entre outros). 

de  nível  Superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas
correlatas ao tema. 

O modelo de gestão para a política
prisional- 8 horas/aula

Postulados, modelo de Gestão atual do
Sistema  prisional,  como  é  dividida
administrativamente  a  Secretaria  de
Justiça e Direitos Humanos, em face da
Administração Penitenciária, Princípios
e  Diretrizes,  Articulações  entre
conhecimentos,  saberes  e  práticas  que
constituem a Organização no Estado
Organização  de  funções  de  confiança,
responsabilidades e atribuições 
Fundação  Nova  Chance  –  Projeto  de
Reinserção Social

Qualquer  área  de  formação
de nível  Superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas
sobre o tema. 

Alternativas penais e práticas 
restaurativas
08 horas/aula

Bases  legais  e  movimentos  nacionais
pelas alternativas penais
Experiências Nacionais e Internacionais
de
Alternativas Penais
 Introdução às práticas restaurativas no
ambiente prisional
Audiência de Custódia
Monitoração Eletrônica
Regimes aplicados no Estado de Mato
Grosso

Graduação em Direito e /ou
qualquer  área  de  formação
de  nível  superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas   do
Direito  Penal  ou  demais
áreas correlatas à disciplina.

Direito e  Processo Penal – 12 
horas/aula

Definição  do  direito  processual  penal;
Conceito  e  atribuição  de  inquérito
policial; Características e finalidade do
inquérito  policial;  Formas  de
instauração  do  inquérito  policial;
Encerramento  e  arquivamento  do
inquérito policial;  Condições gerais da
ação  penal;  Classificação  das  ações
penais; Características ou princípios da
ação penal pública; Ação penal privada;
Jurisdição  no  processo  penal;
Competência;  Prisão;  Mandado  de
prisão;  Prisão  especial  e  prisão
temporária;  Liberdade  provisória;
Prisão em flagrante; Prisão preventiva e
prisão definitiva.

Graduação  em  Direito
(  Diploma  devidamente
reconhecido pelo MEC).

Direito Administrativo
12 horas/aula

Conceito;  dicotomia  e  posição
enciclopédica do direito administrativo
e  de  seu  ramo  disciplinar;  processo
administrativo  disciplinar;  princípios;
finalidades;  fases.  Regime  disciplinar
dos  servidores;  procedimentos  de
correição;  procedimento administrativo
disciplinar  no  âmbito  da  Sistema

Graduação  em  Direito,
Administração,  Gestão
Pública, Ciências Contábeis,
Ciências  Econômicas
(Diploma  devidamente
reconhecido pelo MEC) e/ou
experiências na área. 
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Penitenciário.  Excesso  e  abuso  de
poder;  responsabilidade  pessoal;  o
processo administrativo disciplinar e a
sindicância;  hipóteses  de  sua
instauração e  competência.

Administração da Justiça Penal -
Atores e Processos

12 h/a

História  das  prisões  e  do  controle
punitivo:  surgimento;  transformações
no  Brasil  e  no  mundo;  teorias  da
punição  como  privação  de  liberdade.
Concepção da prisão como instituição.
Responsabilização  criminal;  respostas
institucionais  alternativas  à  prisão  e
outros  mecanismos  de  solução  de
conflitos; teorias da punição: restrição e
privação  de  liberdade;  controle  e
repressão  na  formação  das  sociedades
modernas; poder punitivo e democracia:
Estado penal  e Estado democrático de
direito; sociedade brasileira e prisões; o
fenômeno  do  encarceramento  massivo
no  Brasil  contemporâneo;  sistema  de
justiça penal. Limites constitucionais do
poder  punitivo  do  Estado;  O  sistema
prisional  sob  a  ótica  constitucional:
competências  e  papeis  tripartites
(legislativo; judiciário e executivo).

Graduação em Direito e /ou 
qualquer área de formação 
de nível superior (Diploma 
devidamente reconhecido 
pelo MEC) com 
especialidade nas áreas  do 
Direito Penal ou demais 
áreas correlatas à disciplina.

Lei de Execução Penal 
12 h/a

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

Graduação em Direito 
( Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC).

Direitos Fundamentais do Preso
04 h/a

Direitos  e  garantias  fundamentais  do
preso;  os  direitos  fundamentais;
garantias  fundamentais  dos  presos;
princípios  aplicáveis;  responsabilidade
do  estado  em  relação  ao  preso;  as
consequências jurídicas pela afronta ao
princípio  da  dignidade  do  detento;
deveres  dos  presidiários;  restrição  de
direitos;  reabilitação  moral;  prestações
previdenciárias;  assistência  pessoal;
cuidados sanitários.

Graduação em Direito,
(Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) e/ou
áreas correlatas a disciplina.

Noções de Criminologia
08 h/a

População  prisional:  perfis
demográficos  e  dados  analíticos  sobre
diversidade das populações no sistema
prisional;  noções  de  criminologia  e
política  criminal;  mecanismos
institucionais  de  criminalização:  lei
penal;  justiça  criminal  e  prisão;
processos  de  criminalização  e
criminalidade;  cifra  oculta  da
criminalidade;  mídia  e  criminalidade;
principais  organizações  criminosas

Qualquer  área  de  formação
de nível  Superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas  de
Direito,  Serviço  Social,
Pedagogia,  Administração,
Gestão,  Gestão  Pública,
Psicologia  e/ou   noções
sobre o tema.
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atuantes nos estados.

Direitos Humanos – Gêneros; Etnia
e Sistema Prisional 
08 h/a

Conceituação;  grupos  vulneráveis  e
minorias;-   evolução  histórica  dos
direitos humanos;  declaração universal
dos  direitos  humanos  e  constituição
federal; abuso de autoridade; princípios
básicos da aplicação da lei e  código de
conduta  para  os  responsáveis  pela
aplicação da lei; Tortura – Lei nº 9.455
de  07  de  abril  de  1997.Diversidade
populacional  e  transversalidade  de
políticas:  interseccional  idade  raça/
etnia; nacionalidade; gênero; orientação
sexual; deficiência; questões culturais e
outras.Assistência  à  Educação
(promoção  da  escolaridade;  remição
pela leitura; atividades educacionais)

Qualquer  área  de  formação
de nível  Superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas  de
Direito,  Serviço  Social,
Pedagogia,  Administração,
Gestão,  Gestão  Pública,
Psicologia  e/ou   noções
sobre o tema.

Projetos de Reinserção Social
08 h/a

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego –  PRONATEC; Educação  de
Jovens  e  Adultos  -  EJA;  Exame
Nacional  do  Ensino  Médio  -  Enem;
etc.); Assistência social à pessoa privada
de  liberdade  e  seus  familiares;
fortalecimento de vínculos; Políticas de
Trabalho  no  Sistema  (Programa  de
Capacitação  Profissional  -  PROCAP e
outras); Remição; Assistência Material;
Assistência Jurídica.

Qualquer  área  de  formação
de  nível  Superior  (Diploma
devidamente  reconhecido
pelo  MEC)  com
especialidade  nas  áreas  de
Direito,  Serviço  Social,
Pedagogia,  Administração,
Gestão,  Gestão  Pública,
Psicologia  e/ou   noções
sobre o tema.

Procedimento  Administrativo
Disciplinar  Aplicado  à  Pessoa

Privada  de  Liberdade  -  16
horas/aula

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

Graduação em Direito 
( Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) e 
experiência comprovada no 
SISPEN.

Eixo 2 – Segurança e Disciplina

Competências a serem desenvolvidas: 

 Elencar as qualidades necessárias para um bom desempenho no trabalho.
 Trabalho em equipe;
 Evitar a rotina;
 Não subestimar o oponente;
 Não agir sem estar preparado;
 Desenvolver habilidades para identificação de possíveis situações de risco e as medidas a serem toma-

das, bem como o que não deve ser realizado, evitando-se assim o agravo da situação.

Objetivos de Aprendizagem:

Desenvolver habilidades para manejar com destreza e segurança as armas de
Fogo e demais equipamentos  utilizados na atividade profissional; Fortalecer atitudes para adotar as regras de 
segurança necessária em cada situação, ter conduta adequada no que concerne a atividade operacional 
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penitenciária e desenvolver o sentido de sobrevivência em ações de risco.
Disciplinas

Título da Disciplina Componentes Curriculares Pré requisitos

Rotinas de Procedimentos 

Operacionais 

52 horas/aula

Procedimentos de condução e 
algemamento de reeducandos; 
abertura e trancamento de celas; 
noções de contenção; noções de 
adentramentos para tomadas de 
celas, pátios e corredores;  
procedimentos de revista; guarda 
com ou sem muralha; uso de 
escudos; Equipamentos de 
proteção individual e  coletiva: 
forma correta de utilização; 
Pressupostos teóricos e práticos de 
segurança dinâmica: Princípios, 
métodos e técnicas. Rotinas, 
procedimentos e registros de 
infomações relativas à garantia das
políticas, postos de serviços, 
turnos, transporte e saída das 
unidades; Excepcionalidade de uso
da força, priorização de técnicas de
mediações e de não interveção 
física. Princípios legais e técnicos 
para o uso excepcional, 
progressivo e proporcional da força
dentro do sistema prisional com 
ênfase para a operacionalização 
das técnicas de condução e gestão 
de conflitos, uso de cães no sispen.

Cursos operacionais que contenham
em sua ementa,  os   procedimentos
relacionados  a  rotina  de  unidades
prisionais.

Procedimentos de Segurança e 

Controle de Armaria

04 horas/aula

Segurança em armaria; padrões de 
armarias nas unidades; análise de 
risco, leis e normas; controle de 
acesso.

Cursos  relacionados a manutenção
e controle de material bélico.

Armamento, Munições e Tiro

72 horas /aula

Legislação; Armas de Fogo no 
Brasil; Armas: Conceito; modelo; 
espécies; categorias e utilização; 
Nomenclatura; funcionalidade de 
Peças; Terminologia; fundamentos 
do tiro; Balística; Regras de 
Segurança; Fundamentos de Tiro; 
Desmontagem de 1º escalão e 
manejo de PT. 40; CTT .40; Cal. 
12; Carabina 5,56; Tiro de 
Instrução Básica de Pistola .40; 
CTT .40; Cal. 12 e Carabina 
5,56;Tipos de munições e seu 
emprego, poder de parada; 
munição menos-letal; 
Sobrevivência em ações de 
risco;riscos envolvidos na ação e 
dinâmica dos confrontos armados. 
Manejo – fundamentos do tiro.- 

Cursos  de habilitação em instrutor
de armamento e tiro.
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Treinamento básico de tiro (Tiro 
em Visão Primária (TVP) em Ação
Dupla (AD) e em Ação Simples 
(AS) em pé, ajoelhado e deitado); 
Treinamento com reação (Tiro 
Rápido (TR) sacando a arma do 
coldre com alvo à frente, à 
esquerda, à direita e à retaguarda, 2
acionamentos em 2 segundos); Tiro
Rápido com arma na posição de 
retenção, 2 acionamentos em 2 
segundos; Tiro em movimento; 
Tiro com troca de carregadores 
(troca emergencial e troca tática); 
Pista de Combate.

CQB  ( Combate em Ambiente 

Confinado) 

20 h/a

 Conceito;
Fundamentos;
Doutrinas;
Formações;
Entradas;
Varreduras;
Equipamentos.

Cursos  de habilitação em instrutor
de CQB.

Escolta e Transporte de 

Reeducando

36 horas/aula

Procedimentos de Transporte de 
Reeducandos ; Tipos de Escolta; 
Técnicas de Escolta; formação de 
comboios; Apresentação de 
Recuperando (a)s em juízo; Escolta
de Recuperando (a)s para 
hospitais; Escolta de Recuperando 
(a)s em velório; Escolta de 
Recuperando (a)s para 
cartórios/Agências bancárias; 
Escolta de Recuperando (a)s em 
Aeronaves; Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Cursos operacionais  relacionados a
Escolta  e  Transporte  em  veículos
automotores e aeronaves.

Técnicas e Tecnologias Menos que 

Letais

20 horas/aula

Agentes químicos: uso, efeitos, 
descontaminação; granadas 
fumígenas, granadas explosivas, 
arma de energia conduzida, 
munições químicas, lançadores; 
equipamentos e técnicas não letais.

Cursos  de  habilitação  em instrutor
de tecnologias menos que letais.

Defesa Pessoal e Técnicas de 

Imobilização

30 horas/aula

Uso de técnicas de defesa pessoal
como forma de proteção à integri-

dade individual e situações aplicá-
veis;  Imobilizações  corporais;  uso

da tonfa; Pressuposto legais para a
legítima defesa,  proporcionalidade

do uso de força física.
Técnicas de defesa pessoal: queda, 
rolamento, escapadura, torção e 
imobilização, defesa e combate um
a um e com múltiplos adversários, 
Armas (tonfa, faca e pistola).

Cursos  de   imobilizações  e/ou
Cursos  de  instrutor  de   Defesa
Pessoal e/ou faixa preta em alguma
arte  marcial  com  comprovação
experiência/conhecimento  em
defesa pessoal  e/ou faixa preta em
krav maga.
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Noções de Gerenciamento de Crise

08 horas/aula

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

Cursos em Gerenciamento de crises 
(presenciais)

Educação Física

28 horas/aula

Treinamento físico e Estilo de vida
saudável; O que é Aptidão Física?
Desenvolvimento da aptidão física
Específica  (Especial);  Valências
físicas  e  componentes  da  aptidão
física  relacionada  a  saúde;  A
importância  da  prática  de
atividades aeróbicas e anaeróbicas;
Composição  Corporal;  Reflexo  x
Velocidade de Reação; Resistência
Muscular  Localizada;  Força  x
Velocidade  Muscular=  Explosão;
Resistência Isométrica; Capacidade
Aeróbica; Flexibilidade;
Treinamento  Prático  de
fortalecimento  específico  em  uso
das  valências  físicas  para
aperfeiçoamento  do  gesto  motor
especial, das práticas operacionais
em  situações  diversas;
Treinamento  prático  da
MODALIDADE  CROSSTAF
( Método Crosstaf de treinamento);
Conceito  de  Estilo  de  vida
saudável;  A  importância  dos
alongamentos,  Aquecimentos e  da
Volta  à  Calma.  Desenvolvimento
de ações  de  consciência  corporal,
condicionamento físico e treinos de
resistência, flexibilidade e força.
Coordenação  Motora;  Equilíbrio
Muscular;  composição  corporal;
Princípios  norteadores  para
desenvolver  um  estilo  de  vida
saudável;  Alimentação  x
reeducação alimentar x dieta
Rotina  de  treino  físico;  Descanso
adequado e resultados esperados;

Graduação em nível 
superior( Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) superior em
educação física licenciatura plena 
ou bacharelado.

Primeiros Socorros

16 horas/aula

Suporte Básico de Vida e Prática;
Caracterização,  funções,  aspectos
fundamentais;  Acidentes:
Características  e  tipologia;
Emergências: Gravidade da lesão e
condição  da  vítima;  Cuidados
gerais  preliminares;  Parada
Respiratória;  Método  de
respiração;  Massagem  Cardíaca;
Ferimentos:  Superficiais  e
profundos;  Fraturas  e  Luxações;

Formação   na  área  de
Saúde(  Diploma  devidamente
reconhecido  pelo  MEC) e/ou
especialização  em   Primeiros
socorros  (urgência  e  emergência)
e/ou  Curso  de  suporte  básico  de
vida;
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Lesões  na  coluna  vertebral;
transportes  de  acidentados;
Queimaduras;  Hemorragias;
Estado  de  choque;
Envenenamentos;  Corpos
estranhos;   Picadas  de  insetos  e
cobras.

Prevenção e Controle de Incêndios
08 horas/aula

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 incêndios e/ou
cursos de Brigadista.

Noções de Inteligência 
Penitenciaria –
16 h/a

Finalidade  e  Objetivos  da
Inteligência  Penitenciaria;
Importância  para  a  segurança  da
unidade e do sistema.

Curso básico de inteligência
penitenciária  e/ou curso na área de
inteligência (ABIN), experiência

mínima de 03 anos na área.

Noções de Cinotecnia –

 24 h/a

Emprego  do  cão  no  sistema  
prisional;  legislação  jurídica  
especial;   noções
básicas de saúde veterinária; 
pedagogia canina; 
prontossocorrismo e psicologia

Curso Superior em Medicina
Veterinária e/ou experiência

comprovada na área.

Eixo 3 – Gestão Penitenciária e Saúde e Qualidade de Vida

Competências a serem desenvolvidas: 

• Compreender a dimensão integral de funcionamento das unidades e do sistema penitenciário com ênfase no 
papel dos atores na formulação, execução e monitoração das políticas penitenciárias;
Promover e desenvolver capacitações com vistas a saúde e qualidade do servidor do sistema penitenciário;
Reconhecer as ações do profissional da área de saúde no atendimento ao recluso.

Objetivos de Aprendizagem:
Identificar o fluxo de rotinas e procedimentos do Modelo de Gestão da Política Prisional, implantando práticas 
e dinâmicas de convívio que promovam o protagonismo e a autonomia das pessoas em privação de liberdade. 
Desenvolver ações de prevenção voltadas a saúde o servidor que atua dentro do sistema penitenciário.

Disciplinas
Administração Pública aplicada ao
sistema penitenciário estadual- 22 
horas/aula

Gestão Prisional: conceitos, funda-
mentos e práticas intersetoriais nos
presídios estadual

Gestão Prisional: decreto de cria-
ção da Sejudh, Decreto de estrutu-
ra, Regimento Interno e práticas 
de Gestão (Planejamento Plurianu-

Graduação em Direito, 
Administração, Gestão Pública, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas (Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) e/ou 
experiências na área.
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al, Planejamento Anual, RAG)

Modelos de Gestão Prisional com
foco  na  promoção  de  direitos  e
garantia das assistências recursos,
obrigações  fundamentais  e
articulações  interinstitucionais  de
atuação  da  garantia  da  dignidade
humana

As  Regras  Mínimas  para
Tratamento  de  Reclusos  e  as
Regras de Mandela

Departamento Penitenciário

Funpen

Rotinas de Procedimentos  

Administrativos

16 horas/aula

Procedimentos administrativos: 
Procedimentos Diários de uma 
Unidade Penal; Setores 
Administrativos da Unidade; Tipos
de Unidades Penais existentes no 
Estado; Organograma Funcional.

Servidores  penitenciários com 
experiência  na área administrativa 
comprovada em unidades do 
SISPEN.

Sistemas de Informação e Gestão 
Penitenciária- 4 horas/aula

Produção de Diagnósticos Nacio-
nais sobre o Sistema Penitenciário,
a importância de produção correta 
de informações e documentos no 
âmbito prisional

Noções sobre Lei de Acesso à In-
formação e Classificação de Infor-
mações do Sistema Integrado de 
Administração Penitenciária do 
MT.
O Sistema de Informações do 
Departamento Penitenciário 
Nacional – SISDEPEN

Qualquer área de formação de nível 
Superior ( Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas de 
Tecnologia da informação, Cursos 
voltados para a área de Sistemas de 
informação e/ou  noções sobre o 
tema.

Noções de Inteligência 
penitenciária - 12 horas/aula

Finalidade e Objetivos da Inteli-
gência Penitenciária. 
Importância para a segurança da 
unidade e do sistema. 

Curso  básico  de  inteligência
penitenciária   e/ou curso na área de
inteligência  (ABIN),  experiência
mínima de 03 anos na área.

Licitações e Contratos - 
4horas/aula

Legislação relativa a licitações e 
contratos 

 Como Formas de gestão em Fi-
nanças e Orçamento breve visão 
Orçamento Público e Ciclo orça-
mentário, Programação e Contabi-
lidade Pública. 

Graduação em Direito, 
Administração, Gestão Pública, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas (Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) e/ou 
experiências na área.
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Gestão de Pessoas- 24horas/aula

Conceitos, importância, relação 
com os outros sistemas de organi-
zação. 

A função do órgão de Gestão de 
Pessoas: atribuições básicas e ob-
jetivos, políticas e sistemas de in-
formações gerenciais.

Lei de Carreira, Estatuto do Servi-
dor Público

Benefícios, progressão de carreira,
pagamento de diárias, insalubrida-
de, férias, 13º e 1/3º de férias 

Processo Administrativo Discipli-
nar
Programa de saúde e Qualidade de
Vida

Graduação em Direito, 
Administração, Gestão Pública, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas , Gestão em Recursos 
Humanos (Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) e/ou 
experiências na área.

Gerência de Projetos – 8 
horas/aula

Conceitos básicos sobre Gerencia-
mento de Projeto - PMO

 Técnicas de planejamento, moni-
toramento e avaliação de projetos

Gestão de Projetos para o Sistema 
Penitenciário de Mato grosso

Termos de Cooperação

Modalidades de captação de recur-
sos  de recursos 

Graduação em Direito, 
Administração, Gestão Pública, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas (Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) e/ou 
experiências na área.

Liderança e habilidade social – 16 
horas/aula

Evolução do conceito de liderança 
e os perfis de liderança

Perfil do líder contemporâneo 

Habilidades de Liderança

Inteligência emocional para o de-
senvolvimento de habilidade soci-
al
Perfis comportamentais humanos e
relações de trabalho

Qualquer área de formação de nível 
Superior ( Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) com 
especialidade nas áreas de gestão de 
pessoas, psicologia, liderança, 
neurociência, coaching e/ou  noções 
sobre o tema.

Treino mental no uso da função 
armada –  12horas/aula

Preparo mental x preparo físico; 
definição de preparo mental; como

Formação de nível Superior  em 
Psicologia ( Diploma devidamente 
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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 estado de prontidão; 
considerações e orientações; 
técnica; habilidade e o preparo 
mental; eficácia do preparo mental
e físico; autocontrole; regras do 
condicionamento mental; 
autocontrole; qualidade de vida e 
saúde mental; (Atividades 
práticas).

reconhecido pelo MEC) e 
especialização específicas sobre o 
tema.

Prevenção e Estresse pós 
Traumático – 8 horas/aula

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

Formação de nível Superior  em 
Psicologia ( Diploma devidamente 
reconhecido pelo MEC) e 
especialização específicas sobre o 
tema.

Gestão de Pessoas/Estatuto do
Servidor Público 

08 h/a

Provimento; Aplicação;
Desenvolvimento; Manutenção;

Monitoramento; Saúde e
Segurança.

Graduação em Direito,
Administração, Gestão Pública,

Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Gestão em Recursos
Humanos (Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) e/ou
experiências na área.

Gestão Prisional
08 h/a

Gestão de projetos para o sistema
penitenciário;  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.

Graduação em Direito,
Administração, Gestão Pública,

Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas (Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) e/ou
experiências na área.
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Administração Sistêmica
16 h/a

Licitações  e  contratos;  orçamento
e  finanças;  termo  de  referência;
sistema  de  gestão  de  viagens;
transporte;  patrimônio;  mapa
alimentação.

Graduação em Direito,
Administração, Gestão Pública,

Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas (Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) e/ou
experiências na área.

Informática
08 h/a

WRITER 5.0- Atalhos do Writer e
como memorizá-los; Diferenças
entre atalhos do Word e Writer;

Funcionamento dos assistentes e a
integração entre os

aplicativos.Recursos do Writer -
recarregar Arquivo;

Versionamento do arquivo;
Formatação de texto e inserção de

imagens e objetos vinculados;
Confecção de tabelas.CALC 5.0-

Ambiente de trabalho o Cálc.;
Extensão do arquivo e assistentes.
Exportação de arquivos; O que é

Célula; Com utilizá-las; Gerenciar
planilhas; Criar planilhas e

gráficos.

Qualquer área de formação de nível
Superior ( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) com
especialidade nas áreas de

Tecnologia da informação, Cursos
voltados para a área de Sistemas de

informação e/ou  noções sobre o
tema.

Gramática e Redação
Oficial/Comunicação

04 h/a

Elaboração  de  Padrão  Ofício;
Forma  e  Estrutura;   As
comunicações  oficiais;  Pronomes
de  Tratamento;  Concordância  e
emprego  dos  Pronomes  de
Tratamento;  Correio  Eletrônico;
Breve  revisão  dos  elementos  de
ortografia e gramática.

Qualquer área de formação de nível
Superior ( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) com
especialidade nas áreas de Letras,

Direito, Serviço Social,
Administração, Administração

pública, Gestão, Gestão Pública, e/ou
noções sobre o tema.
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Promoção e Proteção à
Saúde/Saúde em uma Perspectiva

de Gênero

08 h/a

Princípios e Diretrizes norteadoras
do Sistema Único de Saúde (SUS);
Programa de Controle e Combate
da  TB;  Programa  Hanseníase
(citar  as  doenças  dermatológicas
mais  incidentes);  Programa
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 formação de nível
Superior na área da saúde ( Diploma
devidamente reconhecido pelo MEC)

Drogadição e Dependência
Química
08 h/a

Transtornos envolvidos com o uso
e abuso de substâncias; Programa
de  Prevenção  e  Redução  de
Danos;  Reabilitação  Psicossocial
em  alcoolismo  e  drogadição;  A
vertente  de  Saúde  Ampliada  em
Saúde  Mental  e  o  Cuidado;
Definições  de  uso;  abuso  e
dependência;  Tolerância  e
Síndrome  de  Abstinência;
Diferentes Tipos de Drogas e seus
efeitos químicos e psíquicos no ser
humano;  Politica  Nacional  de
Drogas;  Urgência  e  Emergência
relacionadas  ao  uso  abusivo  de
álcool e outras drogas.

Qualquer área de formação de nível 
Superior na área da saúde ( Diploma 
devidamente reconhecido pelo MEC)

Treinamento Específico para
Prevenção e Tratamento de

DST/HIV

04 h/a

Desenvolvimento  histórico  e
conceitual  da  Saúde  Mental;
Conceitos  e  perspectivas  em
atenção e reabilitação psicossocial;
Modelo  asilar  e  Modelo
Psicossocial;  Princípios  de
Administração  aplicados  a  gestão
e  organização  dos  serviços  em
Saúde  Mental  na  perspectiva  do
SUS;  Conceito  de  normal  e
patológico;  Conceitos  ampliados
de  Saúde  e  sofrimento  psíquico;
Processo  de  medicalização  da
Vida;  Promoção;  prevenção  e
reabilitação  em  serviços
substitutos e na rede suplementar;
Urgência e Emergência em Saúde.

Qualquer área de formação de nível 
Superior na área da saúde ( Diploma 
devidamente reconhecido pelo MEC)
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Atenção em Saúde Mental
04 h/a

Desenvolvimento  histórico  e
conceitual  da  Saúde  Mental;
Conceitos  e  perspectivas  em
atenção e reabilitação psicossocial;
Modelo  asilar  e  Modelo
psicossocial;  Princípios  de
Administração  aplicados  a  gestão
e  organização  dos  serviços  em
Saúde  Mental  na  perspectiva  do
SUS;  Conceito  de  normal  e
patológico;  Conceitos  ampliados
de  Saúde  e  sofrimento  psíquico;
Processo  de  medicalização  da
Vida;  Promoção;  prevenção  e
reabilitação  em  serviços
substitutos e na rede suplementar;
Urgência e Emergência em Saúde
Mental.

Formação de nível Superior  em
Psicologia ( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) e
especialização específicas sobre o

tema.

Saúde e Qualidade de Vida
04 h/a

Exercício  físico  e  qualidade  de
vida;  princípios  norteadores  da
atividade  física;  importância  da
prática  de  atividades  aeróbicas  e
anaeróbicas;  importância  da
atividade física e da alimentação;
importância  dos  alongamentos,
Aquecimento, da Volta à Calma e
da prática do exercício físico.

Graduação em nível
superior( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) superior em
educação física licenciatura plena ou

bacharelado.

Mediação de Conflitos
04 h/a

Tipos de Conflitos;
Origens dos Conflitos;
Ferramentas  na  Resolução  dos
Conflitos;
Emergência, o conflito na prática;
Saúde X Conflito.

Qualquer área de formação de nível
Superior ( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) com
especialidade nas áreas de gestão de

pessoas, psicologia, liderança,
neurociência, coaching e/ou  noções

sobre o tema.

Comportamento Humano em
Instituições Carcerárias

04 h/a

Expor  os  fenômenos
(domesticação;  infantilização;
despersonalização)  da
prisionização; apresentar os efeitos
dos  transtornos  mentais  mais
prevalentes  na  população
carcerária;  apresentar  efeitos
possíveis do adoecimento psíquico
do servidor que atua na execução
penal.

Qualquer área de formação de nível
Superior ( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) com
especialidade nas áreas de gestão de

pessoas, psicologia, liderança,
neurociência, coaching e/ou  noções

sobre o tema.
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Psicologia das Relações
Interpessoais

04 h/a

O espaço do trabalho no Sistema
Penitenciário  e  unidades
penitenciárias  :equipes  e
comunicação;  equipes  integradas;
unidades  eficientes  e  seguras;
comunicação  interpessoal  e
relacionamento  profissional
conceitos;  importância;  relação
com  os  outros  sistemas  de
organização.;  gestão participativa:
comportamento  organizacional:
relações  indivíduo/  organização;
motivação; liderança; desempenho

Qualquer área de formação de nível
Superior ( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) com
especialidade nas áreas de gestão de

pessoas, psicologia, liderança,
neurociência, coaching e/ou  noções

sobre o tema.

Ética e Cidadania
04 h/a

Ética  profissional  e  postura  no
cotidiano.

Qualquer área de formação de nível
Superior ( Diploma devidamente

reconhecido 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
04 h/a

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
FUNAC;  conceito  de
ressocialização;  ressocialização
através  do  trabalho  e  da
qualificação  profissional;
intermediação de mão de obra (lei
que  rege;  empresas;  como
funciona  a  seletiva  de
recuperandos  para  o  trabalho;
remissão pelo trabalho; retribuição
e  destino  do  salário  do
recuperando).  Decreto  N° 806 de
04 de novembro 2011 criação do
patronato  público  penitenciário
fases  do  atendimento  (conceitos;
áreas  de  atuação;  valores;
acolhimento;  encaminhamentos;
acompanhamentos);  parcerias  de
empresas e da educação;  trabalho
em rede.

Qualquer área de formação de nível
Superior ( Diploma devidamente

reconhecido pelo MEC) com
especialidade nas áreas de Direito,

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

sobre o tema.
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