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Saudações concurseiros,

E

stamos começando mais um importante curso preparatório para concursos na
área de Psicologia Jurídica. Este campo de atuação tem atraído o interesse de
muitos psicólogos e a oportunidade de atuar no Ministério Público do Estado da

Bahia(MPE-BA) com uma remuneração inicial de R$ 5.917,44sem dúvida é bastante atrativa para muitos profissionais.
A concorrência certamente será acirrada, então, temos que compreender muito bem os
detalhes do edital para garantirmos uma preparação eﬁcaz, está bem? Vamos lá.
As inscrições estarão abertas no período de 04 a 21 de setembro de 2017, conforme consta na
página oﬁcial do MPE-BA. O edital e a página para inscrição podem ser acessados clicando no

linkhttp://fgvprojetos.fgv.br/concursos/mpba2017
A taxa de inscrição é R$ 120,00 e o boleto pode ser pago até o dia 22 de setembro. Serão
disponibilizadas 02 vagas para o cargo de Analista Técnico Especialidade Social – Habilitação
Especíﬁca: Psicologia. Os requisitos para esse cargo são Bacharelado em Psicologia e Registro
no Conselho de Classe.
Atenção: Os requisitos citados acima são exigidos para a posse no cargo. Isso signiﬁca que o
estudante de graduação pode prestar o concurso, pois na inscrição não é necessária a comprovação de conclusão, mas somente fará jus ao direito de tomar posse o candidato graduado que puder comprovar com a apresentação do diploma e a inscrição no conselho. Dito
isto, mesmo para quem está no último ano de graduação é interessante prestar o concurso,
pois é muito possível que consiga ﬁnalizar tudo antes da nomeação.
A banca responsável por organizar o certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV), muito
requisitada em concursos que exigem conhecimentos de Psicologia Jurídica. É uma banca de
prestígio e que dispõe de um grande banco de questões, que poderão ser resolvidas ao longo
de sua preparação para esta prova.
Nos últimos anos promovemos cursos online preparatórios para diversos concursos
organizados pela FGV: Prefeitura de Osasco, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas,
Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça
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do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Defensoria
Pública do Mato Grosso.
Após tantos cursos posso lhe assegurar que conhecemos bem o perﬁl da FGV. A comprovação
de que nosso método realmente funciona está nos excelentes resultados de nossos alunos.
Conﬁra os depoimentos no nosso portal!
As provas objetivas e a redação para os cargos de Analista Técnico (nível superior) serão
aplicadas no dia 22 de outubro de 2017, entre as 08h e às 12h30 (horário oﬁcial de Salvador),
em locais a serem divulgados no endereço eletrônico.
A prova objetiva será composta de 70 questões de múltipla escolha, numeradas
sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta, e versará sobre
os assuntos constantes no Conteúdo Programático.
As disciplinas aplicadas para os cargos de Analista Técnicos e respectivos números de
questões serão: Módulo Conhecimentos Básicos– 20 questões sobre Língua Portuguesa, 10
questões sobre Legislação aplicável ao Ministério público do Estado da Bahia; Módulo de
Conhecimentos Especíﬁcos – 40 questões.
Recomendo seriamente que dedique algumas horas de estudo às disciplinas da parte geral
do concurso, pois serão 30 questões que certamente farão muita diferença na nota ﬁnal da
prova.
Será considerado classiﬁcado o candidato que acertar, no mínimo, 40% (quarenta por cento)
das questões de conhecimentos básicos, ou seja, 12(doze) questões; acertar, no mínimo, 40%
(quarenta por cento) das questões do módulo de conhecimentos especíﬁcos, ou seja, 16
(dezesseis) questões; e acertar no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de questões da
prova. O candidato que não atender a esses requisitos será eliminado do concurso.
Serão corrigidas as Redações dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classiﬁcados
até 20 (vinte) vezes o número de vagas por cargo, respeitados os empatados na última posição.
Ou seja, no caso do cargo Analista Técnico Especialidade Social – Habilitação Especíﬁca:
Psicologia serão corrigidas as redações dos 40 (quarenta) candidatos melhor classiﬁcados
nas provas objetivas.
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A Redação deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo
de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas, terá caráter eliminatório e classiﬁcatório e valerá
20 (vinte) pontos.
A avaliação de títulos terá caráter classiﬁcatório e somente terão seus títulos corrigidos os
candidatos habilitados nas provas escritas (Objetiva e Redação) e classiﬁcados na Redação
até o quantitativo de 10 (dez) vezes o número de vagas, ou seja, para o cargo Analista Técnico
Especialidade Social – Habilitação Especíﬁca: Psicologia serão avaliados os títulos dos
candidatos aprovados na Redação e classiﬁcados até o quantitativo equivalente a 20 (vigésima)
colocação, respeitados os empatados na última posição.
Os títulos considerados para a avaliação são estritamente os seguintes:
•

Pós-Graduação Lato Sensu (mínimo de 360 horas) na área especíﬁca do cargo/

especialidade/habilitação especíﬁca pretendido. Pontuação Máxima: 1 ponto.
•

Pós-Graduação Stricto Sensu–Mestrado na área especíﬁca do cargo/especialidade/

habilitação especíﬁca pretendido. Pontuação Máxima: 3 pontos.
•

Pós-Graduação Stricto Sensu– Doutorado na área especíﬁca do cargo/especialidade/

habilitação especíﬁca pretendido. Pontuação Máxima: 6 pontos.
Os referidos títulos somente serão aceitos se forem na área de Psicologia. O edital não exige
nenhuma especialidade mais detalhada, cabendo qualquer pós-graduação em Psicologia,
desde que concluída e comprovada com diploma/certiﬁcado ou declaração/atestado de
conclusão acompanhado do histórico escolar.
Somente será aceito 1 (um) comprovante de titulação em cada nível. Isso signiﬁca que, mesmo
que o candidato possua várias pós-graduações lato sensu, por exemplo, será contabilizada
apenas uma delas para a atribuição da nota. Serão somados apenas os títulos de níveis
diferentes, tais como 1 Especialização + 1 Mestrado + 1 Doutorado.
A nota máxima que um candidato poderá obter na avaliação de títulos serão 10 pontos.
Considerando todas as etapas do concurso, a avaliação de títulos corresponde a uma boa parte
da nota, mas nada tão signiﬁcativo, visto que corresponde apenas a 10% de toda a pontuação
possível: Prova objetiva (70 pontos) + Redação (20 pontos) + Prova de títulos (10 pontos).
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CURSO ESPECÍFICO
MPE-BA 2017 | PSICOLOGIA
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A ﬁm de atender às necessidades de nossos alunos quanto ao conteúdo especíﬁco da prova
objetiva, organizamos didaticamente o curso de modo a lhes oferecer um estudo sistemático e
objetivo, cujos temas fazem parte de um mesmo campo de conhecimento, sempre ilustrando
os tópicos com questões de concursos anteriores, tanto de seleções organizadas pela FGV
quanto de outras instituições de renome que tem questões no mesmo formato.
Durante o curso direcionaremos o estudo utilizando os livros de maior referência na área,
apresentando os conceitos propostos pelos autores de maior prestígio junto às bancas
organizadoras de concursos, destacando as preferências da FGV, além de estudarmos a
legislação vigente aplicada à proﬁssão de psicólogo e ao campo do Direito.
Nesse edital a banca apresentou os temas da prova especíﬁca organizados em três grandes
eixos: Aspectos Gerais; Psicologia Jurídica e Psicologia Clínica. No meio desses eixos
apresentou ainda, de forma desordenada, uma série de referências de legislação especial
que são altamente relevantes para atuação nesse contexto.
Visando tornar o seu estudo mais didático, reorganizei os temas das aulas por proximidade,
sem preocupação em manter exatamente a sequência e classiﬁcação delimitadas pela banca,
visto que na prática essa organização imposta no edital não fará diferença no momento de
resolver a prova, mas certamente poderá inﬂuenciar negativamente no entendimento da
matéria se não for bem conduzida pelo candidato.
Essa é uma das vantagens de um estudo orientado: saber o que e como estudo, quais temas
se aproximam e quais se distanciam, quais referências devem ser estudadas, quais tópicos
merecem maior ou menor ênfase.
O curso especíﬁco será composto por algumas aulas em texto e outras em vídeo, conforme
sinalizado no calendário. Todos os temas de Psicologia serão ministrados em texto, enquanto
todos os temas de legislação serão ministrados em vídeo. Esse formato tem sido aplicado por
nossa equipe em variados concursos e vem sempre apresentando os melhores resultados.
Todas as aulas estão sendo elaboradas por professores qualiﬁcados e comprometidos em
auxiliá-los a entender a lógica de concursos públicos. Fiquem tranquilos, pois vocês estarão
seguros em nossa companhia.
Neste curso aplicaremos amplamente a nossa exclusiva metodologia DIRETO AO PONTO®,
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apresentando aos candidatos o cerne de cada tópico, destacando o que há de mais essencial
nos conteúdos para potencializar a sua capacidade de entendimento, memorização e
aplicação dos conteúdos.
Saiba que os nossos alunos que já vinham estudando estão na vantagem, mas a preparação
na reta ﬁnal é um divisor de águas, então, o melhor para os candidatos veteranos e também
para os novatos é estudar com a equipe Concursos PSI, pois sabemos como conquistar os
primeiros lugares.
A seguir apresentarei o calendário de aulas do curso especíﬁco para que você possa programar
o seu estudo antecipadamente. A data da prova já está próxima e os candidatos que serão
aprovados certamente investirão tempo e energia em um estudo com foco total no edital.

Aula

Aula 01

Aula 02
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Data
prevista

11/09

13/09

Conteúdo Programático
* Psicopatologia: aspectos gerais
* Classiﬁcação (CID-10),
* Avaliação do paciente e funções
psíquicas
* Natureza e psicodinâmica dos
transtornos mentais e comportamentais
* Os mecanismos de defesa.
* �Avaliação psicológica: conceito,
métodos, fundamentos, medidas,
instrumentos e procedimentos de
avaliação, competências do avaliador.
* Psicodiagnóstico: fundamentos,
identiﬁcação e delimitação do problema,
recursos.

Formato
da Aula

PDF

PDF

Professora

Ana Vanessa
Neves

Ana Vanessa
Neves
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Aula

Aula 03

Aula 04

Data
prevista

Conteúdo Programático

Formato
da Aula

15/09

* Perícias psicológicas no contexto
jurídico.
* Elaboração de informes psicológicos
(de acordo com legislação em vigor no
Conselho Federal de Psicologia).

PDF

18/09

* �Ética proﬁssional.
* Resoluções do Conselho Federal de
Psicologia nº 001/1999, 018/2002,
007/2003, 10/2005, 01/2009, 008/2010,
017/2012.

PDF

Professora

Ana Vanessa
Neves

Ana Vanessa
Neves

* �Teorias e técnicas psicoterápicas:

Aula 05

Aula 06

Aula 07

Aula 08

20/09

22/09

25/09

27/09

conceitos básicos.
* Entrevista clínica: modalidades
objetivos, responsabilidades e
competências do entrevistador.
* O papel do psicólogo em equipe
multidisciplinar.

�* Desenvolvimento humano: fases,
inﬂuências.
�* Grupo social e familiar: inﬂuência
da família e da sociedade no
desenvolvimento da personalidade.
�* A Psicologia junto ao Direito de Família.
�* Psicologia Jurídica: Aspectos históricos,
éticos e interdisciplinares.
�* A Execução Penal a as funções
atribuídas aos psicólogos.
�* Regulamentação do Conselho Federal
de Psicologia sobre a atuação do
psicólogo em interface com a Justiça.
* Novas demandas ao Poder Judiciário:
guarda compartilhada, depoimento
especial, alienação parental, mediação
familiar, Justiça restaurativa.
�* Adoção: aspectos psicológicos, jurídicos
e sociais.
�* Violência intrafamiliar: conceito,
diagnóstico e intervenção.

PDF

PDF

PDF

PDF

Ana Vanessa
Neves

Ana Vanessa
Neves

Ana Vanessa
Neves

Ana Vanessa
Neves
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Aula

Aula 09

Aula 10

Aula 11

Aula 12

Data
prevista

Conteúdo Programático

Formato
da Aula

Professora

29/09

* O Estatuto do Idoso: disposições
preliminares, dos direitos fundamentais,
das medidas de proteção.

Vídeo

Kallila Barbosa

02/10

* O Estatuto da Criança e do Adolescente e a
proteção integral à Infância
e à Juventude.
* Crianças e adolescentes em situação de
acolhimento institucional
(Resolução CNMP nº 67).

Vídeo

Kallila Barbosa

04/10

* Adolescentes em conﬂito com a lei e as
medidas socioeducativas
(Resolução CNMP nº 71).
* Lei n°12.594/2012 - Institui o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (Sinase),
regulamenta a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescente
que pratique ato infracional.

Vídeo

Kallila Barbosa

06/10

� Lei nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas
portadoras de deﬁciência;
Lei n º 13.146/2015 - Institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa
com Deﬁciência (Estatuto da Pessoa com
Deﬁciência);
A lei de proteção da pessoa portadora de
transtorno mental.

Vídeo

Kallila Barbosa

Ana Vanessa

Super
Revisão

11/10

Vídeo

Neves e
Kallila
Barbosa

Ana Vanessa
Simulado

18/10

Vídeo

Neves e
Kallila
Barbosa
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O curso especíﬁco terá a duração de 6 semanas, sendo liberadas 03aulas por semana. A
liberação de cada aula ocorrerá nas datas constantes no cronograma, salvo mudanças
necessárias por motivos de força maior e avisadas no nosso grupo do facebook e na área do
aluno.
As aulas serão disponibilizadas exclusivamente através da plataforma Coursebox, podendo ser
acessadas em qualquer horário e quantas vezes você desejar, sempre após a data constante
no calendário, geralmente a partir das 19h e por até 60 (sessenta) dias após a aplicação da
prova.
As instruções de acesso serão encaminhadas por email após a conﬁrmação da matrícula. Caso
você já tenha acessado o Coursebox em algum momento, basta acessar usando o mesmo
login e senha. Somente os slides são liberados para impressão. Não é permitido salvar ou
imprimir as aulas. Conﬁra o REGULAMENTO do curso em nosso site. Além das 12 aulas de
conteúdo, teremos ao ﬁnal do curso vídeo aulas teóricas de revisão e um simulado com foco
na banca FGV, podendo ser complementado com questões de outras bancasque apresentem
perﬁl semelhante. Esse simulado ajudará você a se familiarizar com os tipos de questões que
a banca costuma utilizar e ﬁxará melhor os conteúdos estudados.
Em todas as aulas apresentaremos dicas e estratégias de estudo para auxiliá-lo na preparação.
Nosso compromisso é com a sua aprovação!
Além do conteúdo especíﬁco para o cargo de Psicólogo, incluímos no curso a disciplina de
Legislação Aplicada ao MPE, que faz parte dos conhecimentos gerais e que está sendo exigida
exclusivamente neste concurso. Essa matéria pode ser um grande diferencial, pois todos os
candidatos irão estudar a partir de agora e muitos inexperientes cometerão o grave erro de
deixa-la de lado.
Recomendo que você estude para todas as matérias exigidas para o cargo, visto que precisará
do maior número de pontos possível e ninguém conquista os primeiros lugares sem pontuar
alto toda a prova.
Em nosso site você encontra ainda o curso de Língua Portuguesa, disponível como parte
integrante do Sistema Aluno VIP ou avulso como curso complementar. É fundamental um
estudo consistente dessa matéria, pois tradicionalmente é a prova que mais elimina candidatos
nos diversos perﬁs de cargos.
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Caso tenha dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através de nossa
central de suporte no email suporte@concursospsi.com. Estaremos disponíveis para auxiliá-lo
na preparação.
Este é o momento crucial para a sua aprovação. O passo mais importante para a sua vitória é
tomar a decisão de que esta vaga será sua.
Saiba que o concorrente mais importante é você mesmo! É o seu compromisso com seu
projeto de vida que deve ser a força propulsora, a energia criadora que irá lhe conduzir ao
sucesso.
A atitude necessária para obter o resultado desejado precisa partir de você. Estamos lhe
oferecendo os instrumentos para que empreenda essa batalha com as maiores chances
de sucesso, mas você precisa fazer a matrícula em nosso curso, seguir nossas orientações,
assistir nossas vídeo aulas, pois será através dessas ferramentas que iremos lhe auxiliar a se
tornar um candidato de alto rendimento e conquistar a aprovação.
Ao longo das próximas semanas, a cada nova aula, irei transmitir a você o extrato das minhas
centenas de horas de estudo e resolução de milhares de questões, além do altíssimo
investimento que faço constantemente em livros. Tudo isto seria mais que suﬁciente para me
qualiﬁcar como uma boa professora e mentora.
No entanto, tenho muito mais para lhe oferecer. A minha história de sucesso em concursos,
com a aprovação em primeiro lugar no concurso para psicóloga do Ministério da Saúde NE/
Ba e a minha ampla experiência como mentora de centenas de psicólogos que já foram
aprovados em concursos em todo o país me possibilitaram desenvolver a Metodologia Direto
ao Ponto® .
Estude conosco e ensinarei a você o meu método pessoal que me conduziu ao grande
resultado de ser aprovada em um grande concurso de nível federal e como obter o sucesso
proﬁssional na área de Psicologia.
Tomou a decisão? É isso que você deseja?
Então você precisa se comprometer a fazer parte do time de elite que irá concorrer de verdade
a essas vagas!
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Acredite na sua capacidade e estude com dedicação. Venha estudar com a equipe de
Psicologia que mais aprova em concursos públicos em todo o país.
A cada nova aula farei com você uma mentoria, trazendo dicas preciosas que irão ampliar a
sua percepção sobre si mesmo, sobre seu potencial, auxiliando na aprendizagem e lhe dando
centenas de horas de vantagem em comparação a todos os demais candidatos que não
estudarão comigo.
Somos os melhores e temos o maior índice de aprovações com histórias de sucesso em todo
o país, nos três níveis de governo e com resultados comprovados nas mais variadas áreas de
atuação: saúde, social, jurídica, educacional.
Sabe o motivo do nosso sucesso? Experiência, dedicação, método, técnica e compromisso
com a sua aprovação! Conﬁra as histórias de sucesso dos nossos alunos e as dicas de nossos
professores acessando o canal: https://www.youtube.com/user/ConcursosPsi
Aprenda conosco como ser bem sucedido em concursos públicos e em breve irei contar a
todos a sua história de superação e sucesso!

Em nome de toda a equipe Concursos PSI,
Seja muito bem-vind@

Ana Vanessa de Medeiros Neves
Co-fundadora e editora do site Concursos Psicologia
Psicóloga do Ministério da Saúde | NE/BA (CRP03/03592)
Mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano | UFBa
Mentora para candidatos a concursos públicos
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