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MARÇO
Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico. Fundamentos e 
etapas da medida psicológica. Instrumentos de Avaliação. 
Testes Psicológicos. Tipos de Testes. Técnicas de Entrevista.

Laudos, Pareceres e Relatórios Psicológicos. Estudos de Caso. 
Informação e Avaliação Psicológica. Ética Profissional.

Gestão de pessoas nas organizações. Sistemas modernos de 
gestão de recursos humanos.  Novos conceitos. Ferramentas 
e metodologias de gestão e estilos de liderança. 

ABRIL
A negociação no contexto organizacional.  Gerenciamento 
da pluralidade nas empresas.  Planejamento estratégico da 
gestão de pessoas.  Competência interpessoal – As relações 
interpessoais na empresa – Estilos comportamentais. 
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Gerenciamento de conflitos.  Clima e cultura organizacional.  

Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Psicoterapia Indivicual, Gru-
pal, Casal e de Família, com crianças, adolescentes e adultos.

Psicodinâmica do trabalho e promoção de saúde do trabalha-
dor.  Atuação dos profissionais de recursos humanos junto às 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares voltadas para 
a saúde do trabalhador dentro e fora do mundo do trabalho.  
Prevenção da saúde dos trabalhadores nas organizações.  Er-
gonomia da atividade e psicopatologia do trabalho.  Relação 
entre trabalho, processos de subjetivação e processos de 
saúde e adoecimento relacionado ao trabalho.

Práticas grupais.  Psicologia de grupo e equipes de trabalho: 
fundamentos teóricos e técnicos sobre grupos, conflitos no 
grupo e resolução de problemas.  Grupos nas organizações: 
abordagens, modelos de intervenção e dinâmica de grupo.  
Equipes de trabalho e desempenho organizacional em dife-
rentes organizações.
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Avaliação e gestão de desempenho. Política de avaliação de 
desempenho individual e institucional. Gestão do conheci-
mento e gestão por competências: abordagens e ferramen-
tas.

Transformações no mundo do trabalho e mudanças nas orga-
nizações.  Análise e desenvolvimento organizacional.  Suporte 
organizacional.  Liderança nas organizações.   Processo de co-
municação na organização.

Condições e organização do trabalho: trabalho prescrito, am-
biente físico, processos de trabalho e relações socioprofis-
sionais.  Carga de trabalho e custo humano: atividade, tarefa 
e condições de trabalho. Trabalho, subjetividade e saúde psí-
quica. Segurança no trabalho e saúde ocupacional. Fatores 
psicossociais da DORT e outros distúrbios relacionados ao 
trabalho. Atuação do psicólogo na interface saúde/trabalho/
educação.
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MAIO
Análise de tarefa e desenho do trabalho. Recrutamento de pessoal. 
Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de 
resultados; preditores em seleção: entrevistas, testes, dinâmicas 
de grupo, técnicas situacionais; apresentação de resultados: lau-
dos, relatórios, listas de classificação.   Desligamento.

Psicopatologia. CID-10.

Política de desenvolvimento organizacional. O novo conceito de 
treinamento e desenvolvimento para educação continuada. Orga-
nizações de aprendizagem. O desafio de aprender e os conceitos 
de talento. Competências múltiplas e múltiplas inteligências.

Desenvolvimento de pessoas como estratégia de gestão e a 
interação desta atividade com as demais funções do processo 
de gestão de pessoas. Elaboração de projetos de desenvolvi-
mento de pessoas: fases, procedimentos, diagnóstico, plane-
jamento, execução, acompanhamento e avaliação. Análise de 
cargos: objetivos e métodos. Orientação, acompanhamento e 
readaptação profissionais. Entrevista de acompanhamento; re-
alocação em outro posto de trabalho; reabilitação.
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DSM-5. Tratamento e Prevenção da Dependência Química.

Rotação de pessoal e absenteísmo. Pesquisa e interven-
ção nas organizações: planejamento, instrumentos (esca-
las, questionários, documentos, entrevistas, observações), 
procedimentos e análise. O indivíduo e o contexto orga-
nizacional: variáveis individuais, grupais e organizacionais. 
Comportamento humano no trabalho: motivação, satisfa-
ção e comprometimento.

Simulado Final - Organizacional

Simualdo Final - Clínica16
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