
FERNANDA DE OLIVEIRA E SILVA MARTINS - CRP 06/76912 
Brasileira, casada, 41 anos, 01 filho 

Cel: (11) 97953.0222 - email: fernandaosmartins@hotmail.com 

Instagram: @fernandamartins_psicologa 

  

Perfil Profissional 
 

✓ Com formação em Magistério, iniciei minha trajetória profissional na área da Educação, 

atuando como professora de Educação Infantil durante 09 anos;  

✓ Após a conclusão de minha graduação em Psicologia, participei de diversas frentes com 

foco no desenvolvimento infantil: psicologia escolar, psicologia clínica, voluntária na 

área de pediatria de instituições hospitalares (Hospital do Jabaquara, Hospital das 

Clínicas, Graacc), voluntária em orfanatos e alfabetização de adultos carentes;  

✓ Em 2005 realizei a transição da área da Educação para a área Organizacional, passando 

a atuar na área de Recursos Humanos com consultoria interna, desenvolvimento 

organizacional, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento.   

✓ Em 2019, retomei os atendimentos clínicos em consultório particular, com foco no 

atendimento a crianças seguindo a linha Cognitivo Comportamental.  

  

Formação 
 

✓ Especialização em Neuropsicologia – CETCC – conclusão prevista para novembro 2020 

✓ Pós-Graduação em Terapia Cognitivo Comportamental - CETCC – concluído em 2019 

✓ MBA em Gestão de Pessoas – Universidade FMU – concluído em 2010 

✓ Bacharel em Psicologia – Universidade FMU – Concluído em 2003  

✓ Formação técnica em Magistério – Colégio Beatíssima – concluído em 1998  

  
 

Histórico profissional  

 

CONSULTÓRIO PARTICULAR – entre 08/2019 a atual 

Psicóloga clínica 
 

✓ Atendimento psicoterápico com crianças e adultos na abordagem Cognitivo 

Comportamental. 

 

 

BRASILPREV Seguros e Previdência – entre 05/2010 e 08/2019  

Consultora Interna de RH                     
 

✓ Parceira de negócios para assuntos multidisciplinares em Gestão de Pessoas para 

Diretorias do Grupo;  Responsabilidade por Gestão de Clima, Gestão de Talentos, 

Gestão de Carreira.  

 

  

VALUING | HR Solutions – entre 10/2009 e 05/2010         

Headhunter    
 

✓ Responsabilidade por todo processo de recrutamento e Seleção de Executivos;  
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OBIETTIVO LAVORO DO BRASIL – entre 11/2006 e 10/2009  

Analista de RH Sênior                
 

✓ Responsabilidade pelo departamento de RH da Empresa;  

✓ Gestão de equipe composta por 06 Analistas multiestados;  

✓ Condução de Projetos Internacionais (expatriação).  

  

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS HCFMUSP – entre 01/2005 e 12/2005  

Estagiária de Psicologia – Cirurgia de Cabeça e Pescoço       
     

✓ Atendimento psicológico aos pacientes pré e pós-operatório do departamento de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas  

  

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM QUERER – entre 06/1996 a 10/2002 

Professora de Ed. Infantil  


