
FABIANA VARGAS PEIXOTO 

 
Rua França Pinto,271, Apto.33, Vila Mariana- São Paulo – SP 

Tel: 11_97022-1816.                                                 

fapeixoto8@gmail.com  

46 anos.brasileira 

OBJETIVO 

Assistente de recrutamento e seleção 

 

QUALIFICAÇÕES 

 

Carreira desenvolvida na área de psicologia (Organizacional, clínica e Social). Atualmente, estou 

trabalhando como psicóloga organizacional no setor de RH na prefeitura do Taboão da Serra. 

Atuação e supervisora de estagiários; efetivação de recrutamento e seleção.   

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra (Secretária de desenvolvimento econômico / 

setor de RH) 

Período: 10/2017- Atualmente  

Funções: Analista de recrutamento e seleção. Inserção de profissionais, jovem aprendiz, 

estagiário no mercado de trabalho, recrutamento, seleção, contratação, dinâmica de grupo, 

teste psicológico (Palográfico,AC,Quati), entrevista e supervisão dos estagiários de psicologia. 

Atendimento público com munícipes que estão em situação de vulnerabilidade. 

Resultados Obtidos: Iniciei no atendimento público de um projeto social e fui transferida para o 

setor de Recrutamento e Seleção porque me sobressai na área. 

 

Analista autônoma Junguiana-Arte-terapeuta  

Período: JUN/2011-OUT/2016 

Funções: Atendimento clínico individual: adolescentes/adulto-recursos de arte-terapia - 

Supervisão de outra analista, psicopedagoga e psicoterapeuta Junguiana: Sarah Nunes Lopes. 

Resultados Obtidos: Experiência que serviu de embasamento para o trabalho atual nos briefing 

psicológicos dos candidatos, pois a prática de psicodiagnóstico auxilia na visão de cada 

candidato.  

 

Núcleo de Proteção Psicossocial Especial Santa Lúcia (Posto de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade). 

Período: DEZ/2008-MAIO/2010  

Funções: Atendimento psicológico individual de adolescentes e famílias em situação de 

vulnerabilidade. Visita domiciliar, da rede (hospital, escola, ONGs, Fórum). Atendimento em 
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grupo dos responsáveis. Elaborar e encaminhar relatórios avaliativos do programa às 

autoridades competentes, com o laudo psicodiagnóstico.  

Resultados Obtidos: Experiência na área de psicologia social com medida sócio educativa, trouxe 

outra visão para a experiência clínica autônoma e as posteriores. Proporcionei e efetuei o 

trabalho de arte-terapia na ONG fazendo um projeto de curso profissionalizante para efetuar 

peças artesanais de mosaico.  

 

Instituição de Amparo à Criança Asas Brancas(Posto de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade). 

Período: JUL / 2004-NOV/2007 

Funções: Orientadora Sócio - educativa. Atendimento adolescentes de 17 a 20 anos, e familiar. 

Atendimento individual e grupal para adolescentes em cumprimento das medidas sócioeducativa 

de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade; acompanhamento às famílias; 

acompanhamento e orientação referente aos processos; encaminhamento para tratamento de 

drogadição e para unidades acolhedoras. Visitas domiciliares e discussão de caso. 

 

Associação Promocional Kolping N. Sra. dos Prazeres de Itapecerica da Serra (Posto de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade). 

Período: JUL/2003 – JUL/2006   

Função: Idem ao da Instituição de Amparo à Criança Asas Brancas. 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Universidade Potiguar –Pós graduação: Curso de Especialização em Arte Terapia Holística. 

Conclusão: 2004 

Psicologia – UNIFMU – Centro Universitário da Faculdade Metropolitana Unidas. 

Conclusão: 2001 

 

FORMAÇÃO COMPLEMENTARES 

2020 – Recrutamento e Seleção Comportamental (Universidade Solides)  

2020 - Recrutamento e Seleção (Kenoby) 

Recrutamento de resultados 

2018- Luta das Pessoas com Deficiência. 

Tema: “ Inclusão dá trabalho?” 

 

2008 - E.R. – Espaço Renovar. Centro de Estudos e Desenvolvimento Holístico & 

Transpessoal. 

Psicólogo Victor Losacco – curso introdutório em Mandalas Terapêuticas – visão Junguiana - 

Transpessoal. 

  

ATIVIDADES NO TERCEIRO SETOR 

 



Creche-Casa Maria de Nazaré   

Período: AG/2008 – NOV/2008 

Atendimento voluntário de crianças de 04 à 07 anos e seus responsáveis. Aprendizado de 

psicodiagnóstico na comunidade social.   

 

INGLÊS 

Básico 

 

INFORMÁTICA 

Data – Byte.  

Período:1998 

Aplicativos: Introdução à Informática,Windows 98, Acess, Power Point, Excel. Prático no meu 

trabalho atual, word e excel.  

SENAC. 

Período:Dez/2008-Jan/2009  

Photoshop-cs3, adobe designer CS4, corel draw x3 

 

 

 


