Processo seletivo: 020/2019
Cargo: Psicólogo
Prazo de Inscrição: 25/11/2019 a 06/12/2019
Regime de contratação: CLT
Local de trabalho: Ambulatório Médico de Especialidades - AME
Jornada de trabalho: 36 semanais – Segunda a sexta-feira
Horário de trabalho: entre 07h às 19h.
Atribuições:
• Realizar avaliações psicológicas;
• Realizar
palestras
educativas
familiares
e

aos
usuários,
acompanhantes/
equipe multidisciplinar;

• Prestar atendimento psicossocial a óbitos;
• Prestar assistência psicológica aos usuários e familiares durante o período de tratamento e/ou
hospitalização;

• Desenvolver atividades delegadas pela chefia imediata;
• Autorização de visitas às unidades de internação fora de horário e troca de acompanhantes também
fora de horário;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevista e preenchimento da ficha de avaliação psicológica, quando solicitado pelo médico;
Orientar pacientes e familiares;
Zelar pelo cumprimento do contrato de Interação de Processos;
Manter atualizados e aplicados os instrumentos normativos do setor;
Cumprir com o Plano de Ação Setorial junto à sua equipe;
Realizar triagem para diagnosticar se será necessário o atendimento continuo ou não;
Manter contato com os médicos para saber sobre os pacientes;
Preparar o paciente psicologicamente para a cirurgia e após a mesma;
Elaborar e desenvolver atividades burocráticas pertinentes ao exercício do cargo, como:
Preenchimentos de formulários de avaliação e evoluções, elaboração de pareceres e
encaminhamentos;

• Cumprir normas e regulamentos do Hospital;
• Cumprir o código de ética do psicólogo;
• Participar e evidenciar os Treinamentos e Documentação voltados aos Processos de Gestão do ISSAA
(Programas da Qualidade);

• Conhecer, divulgar e fazer cumprir os procedimentos contidos no Manual de Gestão, procedimentos de
Gestão, Instrução de trabalho e Manual do Colaborador e Usuário;

• Respeitar e conhecer os instrumentos normativos do setor como instruções de trabalho, contrato de
iteração de processos, políticas do hospital e outros que venham ser determinados;

• Participar de comissões do hospital indicados pela diretoria da área ou por meio de eleição;
• Executar outras tarefas correlatas à área
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Competências comportamentais
•

Administração do Tempo, Comunicação, Planejamento e Organização, Proatividade e
Relacionamento Interpessoal.

Competências técnica
• Avaliação dos aspectos psicológicos e emocionais do ser humano
Graduação:
•
•

Ensino Superior Completo em Psicologia.
Registro no Conselho de Classe.

Experiência comprovada na função
•

Mínimo de 3 anos
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