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RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

Carreira em desenvolvimento na área de Psicologia, com competência para atuar na área 

socioassistencial, Gestão de Recursos Humanos (Liderança, recrutamento e seleção, treinamentos, 

aplicação de testes e emissão de laudos), Atendimento clínico, Avaliação e acompanhamento 

psicológico, Atendimentos na área da saúde e docência a nível técnico/superior. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Novo Airão – (5 meses)  Equipe urbana: 

Trabalho voltado a ações relacionadas à comunidade em geral, (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo -SCFV), plano de Ação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF, com projetos  de políticas publicas, ações socioassistenciais de prestação 

continuada, trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade para prevenir o rompimento 

dos vínculos, projetos de palestras junto as escolas e CRAS intinerante. 

 Centro de Referência da Assistência Social Acrísio de Almeida Mota-CRAS – ( 10 meses) 

Equipe volante/urbana: Trabalho voltado a ações relacionadas à comunidade em geral e aos 

movimentos sociais de grupos étnico-raciais, gênero, geracionais, orientação sexual, de classes 

sociais e de outros segmentos socioassistenciais (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo -SCFV), plano de Ação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, 

com projetos  de políticas publicas, ações socioassistenciais de prestação continuada, trabalho social 

com famílias em situação de vulnerabilidade para prevenir o rompimento dos vínculos . 

 Múltipla – Consultoria em RH: Estágio voluntário / 6 meses (Com vivência em Recrutamento e 

Seleção, Treinamentos, Aplicação de testes, Avaliação e laudo psicológico, dentre outros). 

 Clínica Médica e Psicológica – 2014/2015 Atendimento em clínica médica psicológica com 

triagem, entrevista, aplicação e avaliação de testes psicológicos. 

 ADDS – 4º Delegacia Interativa: 02 anos (Atendimento ao público, Escuta e apoio psicológico, 

Encaminhamento a setores diversos, Confecção de BO e TCO, Arquivamento e organização de 

documentos) 

 RCA da Amazônia: Técnica de enfermagem do trabalho - 03 anos e 07 meses (Atendimento aos 

colaboradores, atendimento emergencial, marcação de consultas na empresa e pelo plano Hapvida, 

acompanhamento nas rotinas de exames periódicos anuais, encaminhamentos de exames 

admissionais, periódicos e demissionais, treinamentos, administração e arquivamentos de 

documentos, realização de pedidos de medicamentos, controle do PCMSO e de afastamentos pelo 

INSS dentre outros). 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Pós-graduação em Gestão Organizacional e Recursos Humanos  

 Bacharel em Psicologia (Instituição: FAMETRO – Faculdade Metropolitana de Manaus) 

 Especialização em enfermagem do trabalho 

 Téc. De enfermagem 
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CURSOS 

 Capacitações do SUAS 

 Informática Básica e Avançada 

 Simpósio: Psicologia e educação na Contemporaneidade 

 Conferências / Workshop: Saúde Mental 

 Palestras relacionadas à Psicologia 
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