
ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO PSICÓLOGO NO 
BRASIL  

CBO - CATÁLAGO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES DO MT  

0-74: Psicólogos  

Os trabalhadores deste grupo de base estudam a estrutura psíquica e os mecanismos de 
comportamento dos seres humanos. Desempenham tarefas relacionadas a problemas de 
pessoal, como processos de recrutamento, seleção, orientação profissional e outros 
similares, à problemática educacional e a estudos clínicos individuais e coletivos. Suas 
funções consistem em: elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características 
psicológicas dos indivíduos; organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, 
seleção e orientação profissional, proceder à aferição desse processos, para controle de sua 
validade; realizar estudos e aplicações práticas no campo da educação (creches e escolas); 
realizar trabalhos em clínicas psicológicas , hospitalares , ambulatoriais , postos de saúde, 
núcleos e centros de atenção psicossocial; realizar trabalhos nos casos de famílias, crianças 
e adolescentes, sistemas penitenciários, associações esportivas, comunidades e núcleos 
rurais.  

0-74.10: Psicólogo, em geral  

Procede ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e nos mecanismos do 
comportamento humano, elaborando e ampliando técnicas psicológicas, como teste para 
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, técnicas 
psicoterápicas e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e 
treinamento no campo profissional, no diagnóstico, na identificação e interferência nos 
fatores determinantes na ação do indivíduo, em sua história pessoal, familiar, educacional e 
social: procede à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, observando a 
realidade e efetivando experiências de laboratórios e de outra natureza, para obter 
elementos relevantes ao estudo dos processos de desenvolvimento, inteligência, 
aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano e animal; 
analisa a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais e de outras espécies 
que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultando a sua ficha de 
atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de 
verificação, para orientarse no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios 
comportamentais e de personalidades; promove a saúde na prevenção, no tratamento e 
realibilitação de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando 
técnicas adequadas para restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; elabora e aplica técnicas de exame psicológico, utilizando seu 
conhecimento e prática metodológica específicos, para determinar os traços e as condições 
de desenvolvimento da personalidade dos processos intrapsíquicos e interpessoais, nível de 
inteligência, habilidades, aptidões, e possíveis desajustamentos ao meio social ou de 
trabalho, outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; participa 
na elaboração de terapias ocupacionais observando as condições de trabalho e as funções e 



tarefas típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimento de traços de 
personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um processo de 
seleção e orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, seleção e treinamento, 
acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, 
promovendo entrevistas, elaborando e aplicando testes, provas e outras verificações, a fim 
de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego, administração de pessoal e 
orientação individual; atua no campo educacional, estudando a importância da motivação 
do ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir para o 
estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados e determinação de 
características especiais necessárias ao professor; reúne informações a respeito do paciente, 
transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para elaborar 
subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; 
diagnostica a existência de possíveis problemas na área de distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a 
forma de resolver as dificuldades momentâneas.  

Pode atuar na área de propaganda, visando detectar motivações e descobrir a melhor 
maneira de atendêlas. Pode participar da elaboração, adaptação e construção de 
instrumentos e técnicas psicológicas através da pesquisa, nas instituição acadêmicas, 
associações profissionais e outras entidades cientificamente reconhecidas.  

0-74.15: Psicólogo do Trabalho  

Exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho, como recrutamento, seleção 
orientação, aconselhamento e treinamento profissional, realizando a identificação e análise 
de funções, tarefas e operações típicas das ocupações, organizando e aplicando testes e 
provas, realizado entrevistas, sondagem de aptidões e de capacidade profissional e no 
acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal, para assegurar às empresas ou 
onde quer que se dêem as relações laborais a aquisição de pessoal dotado das habilidades 
necessárias, e ao indivíduo maior satisfação no trabalho: desempenha atividades 
relacionadas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento, análise de ocupações e 
profissiográficas e no acompanhamento de avaliação de desempenho de pessoal, atuando 
em equipes multiprofissionais e aplicando os métodos e técnicas da psicologia aplicada ao 
trabalho, como entrevistas, testes, provas, dinâmicas de grupo, etc. para possibilitar a 
identificação dos candidatos mais adequados ao desempenho da função e subsidiar as 
decisões na área de recursos humanos como: promoção, movimentação de pessoal, 
incentivo, remuneração de carreira, capacitação e integração funcional e promover, em 
conseqüência, a auto-realização no trabalho; desenvolve e analisa, diagnostica e orienta 
casos na área da saúde observando níveis de prevenção e reabilitação, participando de 
programas e/ou atividades na área da saúde e segurança de trabalho, subsidiandoos quanto a 
aspectos psicossociais para proporcionar melhores condições ao trabalhador; atua como 
consultor interno/externo, participando do desenvolvimento das organizações sociais, para 
facilitar processos de grupo e de intervenção psicossocial nos diferentes níveis hierárquicos 
de estruturas formais; planeja e desenvolve ações destinadas a otimizar as relações de 
trabalho, o sentido de maior produtividade e da realização pessoal dos indivíduos e grupos , 
intervindo nos conflitos e estimulando a criatividade, para buscar melhor qualidade de vida 
no trabalho; participa do processo de desligamento de funcionário, colaborando nos 



processos de demissões e no preparo para aposentadorias, a fim de ajudar a elaboração de 
novos projetos de vida.  

Pode elaborar, executar e avaliar, em equipe multiprofissional, programas de 
desenvolvimento de recursos humanos.  

Pode participar dos serviços técnicos da empresa, colaborando em projetos de construção e 
adaptação das ferramentas e máquinas de trabalho do homem (ergonomia).  

Pode realizar pesquisas e ações no campo das relações capital/ trabalho , bem como de 
assuntos relacionados à saúde do trabalhador e condições de trabalho.  

Pode participar da elaboração, implementação e acompanhamento das políticas de recursos 
humanos.  

Pode elaborar programas de melhoria de desempenho, aproveitando o potencial e 
considerando os agentes motivacionais.  

Pode atuar na relação capital/trabalho no sentido de minimizar conflitos.  

0-74.25: Psicólogo educacional  

Atua, no âmbito da educação, realizando pesquisas, diagnósticos e intervenção 
psicopedagógica em grupo ou individual, procede ao estudo dos educadores e ao 
comportamento do aluno em relação ao sistema educacional, às técnicas de ensino 
empregadas e aquelas a serem adotadas, baseandose no conhecimento dos programas de 
aprendizagem e das diferenças individuais para colaborar no planejamento de currículos 
escolares e na definição de técnicas de educação mais eficazes, a fim de uma melhor 
receptividade e aproveitamento do aluno e a sua auto-realização: elabora e aplica princípios 
e técnicas psicológicas, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, para 
apropriar o desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo; procede ou 
providencia a reeducação nos casos de dificuldades escolar e familiar, baseando-se nos 
conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico, para promover o 
desenvolvimento do indivíduo; estuda sistemas de motivação da aprendizagem, métodos 
novos de planejamento pedagógico, treinamento, ensino e avaliação, baseandose no 
conhecimento dos processos de aprendizagem da natureza e causa das diferenças 
individuais para ajudálo; analisa as características do indivíduo portador de necessidades 
especiais, empregando métodos de observação e baseandose em conhecimentos de outras 
áreas da psicologia, para recomendar programas especiais de ensino compostos de 
currículos e técnicas adequadas aos diferentes níveis de inteligência; participa de programas 
de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e por 
outros meios, a fim de contribuir para a melhor adaptação do indivíduo ao trabalho e sua 
conseqüente auto-realização; planeja e executa pesquisas relacionadas à compreensão do 
processo de ensino aprendizagem e conhecimento das características psicossociais da 
clientela, atualizando e reconstruindo projetos pedagógicos da escola, relevantes ao ensino, 
bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem a fim de fundamentar a 
atuação crítica do psicólogo, dos professores e dos usuários e de criar programas 
educacionais completos, alternativos ou complementares; participa do trabalho das equipes 



de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação nos 
aspectos que dizem respeito aos processos de desenvolvimento humano, da aprendizagem e 
das relações interpessoais e colaborando na constante avaliação e no redirecionamento dos 
planos e práticas educacionais, para implementar uma metodologia de ensino que favoreça 
a aprendizagem e o desenvolvimento através de treinamento, quando necessário.Pode 
supervisionar, orientar e executar outros trabalhos na área da psicologia educacional.  

0-74.35: Psicólogo clínico  

Atua na área específica de saúde, procedendo ao exame de pessoas que apresentam 
problemas intra e interpessoais, de comportamento familiar ou social ou distúrbios 
psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando enfoque preventivo ou 
curativo e técnicas psicológicas adequadas e cada caso, afim de contribuir para a 
possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida comunitária: atende à gestante, 
acompanhando a gravidez, parto e puerpério para integrar suas vivências emocionais e 
corporais; prepara pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive 
pacientes terminais, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela 
equipe, para oferecer maior apoio, equilíbrio e proteção aos pacientes e seus familiares; 
acompanha programas de pesquisa, treinamento e política sobre saúde mental, elaborando, 
coordenando e supervisionandoos, para garantir a qualidade de tratamento em nível de 
macro e microsistemas; atua junto a equipes multiprofissionais identificando e 
compreendendo os fatores emocionais, para intervir na saúde geral do indivíduo em 
unidades básicas, ambulatórios, hospitais, adaptando os indivíduos a fim de propriciar a 
elaboração das questões concernentes à sua inserção social; participa de programas de 
atenção primária em centros e postos de saúde na comunidade organizando grupos 
específicos, para prevenir doenças ou agravamento de fatores emocionais que 
comprometem o bemestar psicológico; desempenha tarefas similares às do psicólogo, em 
geral (0-74.10), porém é especializado no estudo, prognóstico e diagnóstico de problemas 
na área de psicomotricidade e psicopedagogia, problemas emocionais, num grande 
espectro, procedendo a terapêuticas, através de técnicas psicológicas a cada caso, como 
atendimento psicoterapêutico individual, de casal, familiar ou em grupo, ludoterapia, 
arteterapia, psicomotricidade e outras, avaliando através de entrevistas e testes de dinâmica 
de grupo, a fim de contribuir para prevenção, tratamento e elaboração pelo indivíduo à sua 
inserção na sociedade.  

0-74.45: Psicólogo de trânsito  

Procede ao estudo no campo dos processos psicológicos , psicossociais e psicofísicos 
relacionados aos problemas de trânsito, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como 
exames psicotécnicos, para a determinação de aptidões motoras, físicas, sensoriais e outros 
métodos de verificação, para possibilitar a habilitação de candidatos à carteira de motorista 
e colaborar na elaboração e implantação de sistema de sinalização, prevenção de acidentes 
e educação de transito: desenvolve pesquisas científicas no campo dos processos 
psicológicos, psicossociais e psicofísicos, relacionandoos às questões do trânsito, para 
elaborar e implantar programas de treinamento à capacitação; realiza exames em candidatos 
à habilitação de trânsito, aplicando entrevistas e testes psicotécnicos, para dirigir veículos 
automotores, participa de equipes multiprofissionais, elaborando e aplicando técnicas 



psicológicas em programas, para prevenir acidentes de trânsito; avalia a relação causa-
efeito na ocorrência de acidentes de trânsito, levando atitudes-padrão dos envolvidos nessas 
ocorrências, para sugerir formas de evitar e/ou atenuar as suas incidências; colabora com as 
autoridades competentes, quando designado, apresentando laudos, pareceres ou estudos 
sobre a natureza psicológica dos fatos, para favorecer a aplicação da lei e da justiça, elabora 
e aplica técnicas de mensuração das aptidões, habilidades e capacidade psicológicas dos 
motoristas e candidatos à habilitação, atuando em equipes multiprofissionais, para aplicar 
os métodos psicotécnicos de diagnóstico; desenvolve estudos, relativos à educação e ao 
comportamento individual e coletivo na situação de trânsito, especialmente nos complexos 
urbanos, levantando atitudes-padrão dos envolvidos e sua causa/efeito, para sugerir formas 
de evitar e atenuar as ocorrências.  

Pode estudar as aplicações psicológicas do alcoolismo e de outros distúrbios nas situações 
de trânsito.  

Pode atuar como perito em exames para motorista objetivando sua readaptação ou 
reabilitação profissional.  

Pode prestar assessoria e consultoria a órgãos públicos e normativos em matéria de trânsito.  

0-74.50: Psicólogo jurídico  

Atua no âmbito da Justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de 
cidadania, direitos humanos e prevenção da violência, centrando sua atuação na orientação 
do dado psicológico repassado não só para os juristas como também aos indivíduos que 
carecem de tal intervenção, para possibilitar a avaliação das características de personalidade 
e fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir para a formulação, revisão e 
interpretação das leis: avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, 
adolescentes e adultos em conexão com processos jurídicos, seja por deficiência mental e 
insanidade, testamentos contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de 
crianças, aplicando métodos e técnicas psicológicas e/ou de psicometria, para determinar a 
responsabilidade legal por atos criminosos; atua como perito judicial nas varas cíveis, 
criminais, Justiça do Trabalho, da família, da criança e do adolescente, elaborando laudos, 
pareceres e perícias, para serem anexados aos processos, a fim de realizar atendimento e 
orientação a crianças, adolescentes, detentos e seus familiares; orienta a administração e os 
colegiados do sistema penitenciário sob o ponto de vista psicológico, usando métodos e 
técnicas adequados, para estabelecer tarefas educativas e profissionais que os internos 
possam exercer nos estabelecimentos penais; realiza atendimento psicológico a indivíduos 
que buscam a Vara de Família, fazendo diagnósticos e usando terapêuticas próprias, para 
organizar e resolver questões levantadas; participa de audiência, prestando informações, 
para esclarecer aspectos técnicos em psicologia a leigos ou leitores do trabalho pericial 
psicológico; atua em pesquisas e programas sócio-educativos e de prevenção à violência, 
construindo ou adaptando instrumentos de investigação psicológica, para atender às 
necessidades de crianças e adolescentes em situação de risco, abandonados ou infratores; 
elabora petições sempre que solicitar alguma providência ou haja necessidade de 
comunicarse com o juiz durante a execução de perícias, para serem juntadas aos processos; 
realiza avaliação das características das personalidade, através de triagem psicológica, 



avaliação de periculosidade e outros exames psicológicos no sistema penitenciário, para os 
casos de pedidos de benefícios, tais como transferência para estabelecimento semiaberto, 
livramento condicional e/ou outros semelhantes.  

Pode assessorar a administração penal na formulação de políticas penais e no treinamento 
de pessoal para aplicálas.  

Pode realizar pesquisa visando à construção e ampliação do conhecimento psicológico 
aplicado ao campo do direito.  

Pode realizar orientação psicológica a casais antes da entrada nupcial da petição, assim 
como das audiências de conciliação.  

Pode realizar atendimento a crianças envolvidas em situações que chegam às instituições de 
direito, visando à preservação de sua saúde mental.  

Pode auxiliar juizados na avaliação e assistência psicológica de menores e seus familiares, 
bem como assessorá-los no encaminhamento a terapia psicológicas quando necessário.  

Pode prestar atendimento e orientação a detentos e seus familiares visando à preservação da 
saúde.  

Pode fazer acompanhamento de detento em liberdade condicional, na internação em 
hospital penitenciário, bem como atuar no apoio psicológico à sua família.  

Pode desenvolver estudos e pesquisas na área criminal, constituindo ou adaptando o 
instrumentos de investigação psicológica.  

0-74.55: Psicólogo de esporte  

Procede ao estudo e exame do comportamento e das características psicológicas dos 
esportistas, elaborando, desenvolvendo a aplicando técnicas apropriadas, como testes para 
determinação de perfis de personalidade, de capacidade motora, sensorial e outros métodos 
de verificação para possibilitar o diagnóstico e orientação individual ou grupal dentro da 
atividade que desempenha: realiza estudos e pesquisas individuais ou em equipe 
multidiciplinar, observando o contexto da atividade esportiva, a fim de oferecer o 
conhecimento técnico e prático do comportamento dos atletas, dos dirigentes e do público, 
realiza atendimentos individuais ou em grupo de atletas, empregando técnicas 
psicoterapicas adequadas a cada caso, a fim de preparar psicologicamente o desempenho da 
atividade; elabora e participa de programas e estudos educacionais, recreativos e de 
reabilitação física, orientando a efetivação de um trabalho de caráter profilático ou 
corretivo, para conseguir o bem-estar dos indivíduos; desenvolve ações para realização 
pessoal e melhoria de desempenho do atleta, utilizando-se de técnicas psicológicas 
adequadas, para otimizar as relações entre atletas, pessoal técnico e dirigentes; participa, 
em equipe multiprofissional, da preparação de planos de trabalho procedendo ao exame das 
características psicológicas dos esportistas, a fim de conseguir o aperfeiçoamento ou 
ajustamento aos objetivos da atividade.Pode acompanhar e observar o comportamento de 



atletas, visando ao estudo das variáveis psicológicas que interferem no desempenho de suas 
atividades especificas, como treinos e competições.  

Pode orientar pais ou responsáveis visando facilitar o acompanhamento e o 
desenvolvimento dos atletas.  

Pode colaborar para a compreensão e mudança, se necessário, do comportamento de 
educadores no processo de ensino e aprendizagem e nas relações intra e interpessoais que 
ocorrem nos meios esportivos.  

0-74.60: Psicólogo social  

Exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho social, orientando os 
indivíduos no que concerne a problemas de caráter social com o objetivo de leválos a achar 
e utilizar os recursos e meios necessários para superar suas dificuldades e conseguir atingir 
metas determinadas: atua junto a organizações comunitárias e em equipes 
multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando os programas no âmbito da 
saúde, lazer, educação, trabalho e segurança pra ajudar os indivíduos e suas famílias a 
resolver seus problemas e superar suas dificuldades; dedicase à luta contra a delinqüência, 
organizando e supervisionando atividades educativas, sociais e recreativas em centros 
comunitários, para recuperar e integrar os indivíduos à sociedade; colabora com a Justiça, 
quando solicitado, apresentando laudos, pareceres e depoimentos, para servir como 
instrumentos comprobatórios para melhor aplicação da lei e da justiça; assessora órgãos 
públicos ou de caráter social, técnico e de consciência política, para resolver situações 
planejadas ou não; dedicase à luta contra delinqüência e fenômenos sociais emergentes, 
organizando e supervisionando programas sociais e recreativos, em centros comunitários ou 
equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais e intergrupais, estendendo-a 
ao contexto sócio-histórico-cultural.Pode realizar levantamentos de demanda para 
planejamento, execução e avaliação de programas junto ao meio ambiente.Pode realizar 
trabalhos para uma instituição, investigando, examinando e tratando seus objetivos, funções 
e tarefas em lideranças formais e informais e nas comunicações e relações de poder.Pode 
trabalhar o campo das forças instituídas e instituintes, intervindo nos processos 
psicológicos que afetam a estrutura institucional. Pode promover estudos sobre 
características psicossociais de grupos étnicos, religioso, classes e segmentos sociais e 
culturais. Pode atuar junto aos meios de comunicação, assessorando quanto aos aspectos 
psicológicos nas técnicas de comunicação e propaganda.  

0-74.90: Outros psicólogos  

Incluemse aqui os psicólogos não-classificados nas anteriores epígrafes deste grupo de 
base, por exemplo, os que se encarregam da formulação de hipóteses e de sua comprovação 
experimental, os que se ocupam dos aspectos psicológicos dos programas e medidas de 
prevenção de acidentes nas empresas, os que se dedicam à pesquisa, análise e comprovação 
de fenômenos sobrenaturais provavelmente procedente de faculdades humanas. 
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