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OBJETIVO:      psicóloga –  saúde mental. 
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES: 
  
 Carreira iniciada na área clínica onde atuei por 3 anos e 11 meses com atendimentos psicológicos individuais e 

grupais de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Posteriormente trabalhei em RH com recrutamento, 
seleção, admissão de funcionários, relacionamento com clientes e demais atividades inerentes ao cargo de 
analista.   

  Características do meu perfil:  pró-atividade, adaptabilidade às mudanças, motivada a contribuir de maneira 
significativa com a coletividade, capacidade de trabalhar em equipe, liderança, organização, disciplinada, ética, 
responsabilidade. 

 Psicóloga habilitada pelo CFP para realizar atendimentos online. 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS: 
10/2019 – Atual (quarta & sexta) 
Psicorpus Kids – clínica psicológica.  
Psicóloga clínica 
 

 Atendimentos psicológicos de crianças e adolescentes individualmente 
 Reuniões em equipe. 
 Confecção de relatórios de acompanhamento terapêutico 

 
01/2008 a 08/2018 
Atento Brasil   Multinacional de grande porte líder em BPO  
   Analista de Recursos Humanos 
 
 Analista de RH responsável pelos processos de recrutamento e seleção na área de Trade Marketing em todos os 

estados do Nordeste onde nossos clientes possuíam vagas, tanto operacionais, quanto vagas estratégicas e 

administrativas. Em 10 anos de empresa participei de implantações de novos clientes, tanto na região nordeste, 

quando no centro-oeste e norte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Apresento vasta experiência 

com grande volume de vagas, seleções presenciais e online.  

  Realizava pesquisas de desligamento e satisfação, conferência de documentos para admissão, solicitação de 

exame admissional, consulta do E-SOCIAL, admissão dos novos colaboradores em sistema próprio da empresa. 

  Acompanhamento de Turnover, relacionamento com os clientes 

 Suporte à gestora de RH no controle de vagas das regiões nordeste e sul, relacionamento direto com os clientes 

para negociação de entregas, auxilio às analistas destas regiões referentes aos processos de RH. 

 

 08/2004 - 01/2008 

           CLPB – CENTRO DE LOGOPEDIA E PEDAGOGIA DA BAHIA 

                                       Psicóloga Educacional / clínica 
 Atendimentos grupais e individuais voltados para os alunos do Instituto Guanabara e pacientes externos do 

CLPB das mais diversas localidades da Bahia, que procuravam a Instituição para tratamento multidisciplinar. 
Atendimento de crianças com questões neurológicas, psicológicas e Psiquiátricas, adolescentes, adultos e 
idosos com demandas psicológicas e psiquiátricas.  
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 Triagem Psicológica e Avaliação psicológica. 
 Reuniões em equipe. 

03/2004 - 08/2004        Escola Municipal Giltônia 
   Escola municipal de Camaçari 
   Psicóloga – trabalho voluntário  

 Acompanhamento dos alunos com dificuldades de aprendizado e comportamentais. 
 Orientação de pais e educadores. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Graduação e bacharelado em Psicologia -  concluído em 12/2003 
UNIFACS 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO: 

Terapia Cognitivo Comportamental 
Universidade Estácio 
Curso em andamento  
Previsão finalização 2º semestre 2020. 
 
Terapia conjugal e familiar - concluído em 07/2007 
Faculdade UniRuy. 
Carga horária: 390h 

 

Formações Complementares: 

 

 Curso de atendimento on-line para crianças e adolescente para terapeutas cognitivo- 

comportamentais. 

Ministrado pela Psicóloga Fabiana Gauy 

Abril/2020 

Carga horária: 8h16 

 

 Curso de capacitação em orientaçao profissional e de carreira 

JM Consultoria 

Outubro 2019 

Carga horária 16h 

 Aplicação e mensuração de testes psicológicos 

JM Consultoria 

Março 2019 

Carga horária: 14h 

 Terapia cognitiva comportamental em situações de crise. 

Vínculo Terapia cognitiva 

Março 2019 

Carga horária:15h 

 Curso de psicodiagnóstico da criança e do adolescente 

NEPPSS 

Junho 2006 

Carga horária: 42h. 

 “ De Reich ao coração” – terapia bioenergética 

Instituto Pulsar 

Março 2005 

Carga horária: 96h 


