
Apresentação do Curso 
Ao longo dos últimos anos, em virtude da inexistência de 
concursos públicos, de aposentadorias e transferências de 
servidores para outras áreas, a Reabilitação Profissional teve 
redução significativa de seu quadro de pessoal. No ano de 
2008, foi realizado concurso público para Analistas do Seguro 
Social, com formação em Psicologia e Terapia Ocupacional. A 
maior parte destes analistas foi lotada na área de Reabilitação 
Profissional, sendo que estes novos servidores participaram 
da Ambientação Institucional, mas começaram a atuar na 
área sem capacitação profissional específica. Da mesma 
forma, muitos servidores que atuam a longo tempo na 
Reabilitação Profissional não tiveram a oportunidade de 
participar de atualizações ou ações educacionais, mesmo 
depois do processo de RP ter passado por alterações 
significativas. Portanto, ao oferecermos esse curso 
objetivamos consolidar a interpretação e execução de 
procedimentos e processos de trabalho previstos em 
legislação específica e normas internas. Importante é 
registrar que além da necessidade de atualizações e 
revisitações nos temas pertinentes à área, é necessário que 
ocorra mudança de atitude e de comportamento de todos os 
envolvidos no processo de RP. Deve haver, antes de tudo, um 
esforço de todos nós, servidores, para promover o programa 
e melhor atender à demanda dos beneficiários. Devemos 
estar sensibilizados e contribuir para que as mudanças 
esperadas ocorram. Surge então a ação educacional de cunho 
cognitivo e afetivo: Reabilitação Profissional – “ Todas as 
estrelas merecem um lugar nesse mar ”. 

Público Participante: O curso é destinado aos Servidores 
que atuam na Reabilitação Profissional, em todos os níveis 
organizacionais do Instituto Nacional do Seguro Social. 

CARGA HORÁRIA PREVISTA : 15 horas 

METODOLOGIA: O curso está disponibilizado na intranet e 
internet sem tutoria. Sugerimos a dedicação diária de pelo 
menos 1 hora para leitura dos conteúdos. 
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