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MINI CURRÍCULO
Psicóloga com experiência na área organizacional. Formada pela UCDB. Conhecimento em
planejamento de recrutamento e seleção por competências. Integração e avaliação de
funcionários. Breve conhecimento em treinamento e desenvolvimento de colaboradores.
Elaboração de palestras em eventos e planejamento junto ás gerencias para melhorias
internas bem como feedback a colaboradores. Trabalho bem em equipe, sob pressão,
adaptável a mudanças e de bom relacionamento interpessoal.
OBJETIVO
Psicóloga Organizacional
FORMAÇÃO
•

Psicóloga pela UCDB - CRP – 14/05300-0 (Conclusão 2011)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
•

01/09/2008 – 30/06/2009 – Funcional Prestadora de Serviços

•

Cargo: Auxiliar de Recursos Humanos

Principais atividades: Análise e captação de currículo, recrutamento e seleção de pessoal,
entrevista inicial e de desligamento. Responsável pela seleção de pessoal, como também
acompanhamento do funcionário dentro da empresa até o momento do desligamento. Banco
de dados através do programa R&S – Sênior. Auxílio básico em departamento pessoal,
documentos para contratação, exame admissional e periódico, arquivo. Em média 300
funcionários.
•

15/09/2011 – Atual – Vobeto Transportes Ltda.

•

Cargo: Analista de Recursos Humanos

Principais atividades: Recrutamento e Seleção, admissão e demissão, avaliação de
funcionários, viagens a serviço da empresa para dar palestras em eventos solicitados pelos
clientes, acompanhamento dos processos de decisão junto ás gerências, suporte aos
colaboradores. Aplicação de testes: Palográfico, IFP, AC, QUATI, G36. Integração de
funcionários, planejamento de recrutamento e seleção. Mediação de conflitos e demais tarefas
exigidas pela função. Auxílio básico ao Departamento Pessoal.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS
•

Inglês – Básico

•

Aplicação de testes psicológicos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•
Estágio com ênfase em Psicologia e Promoção de Saúde no CAMS/ APAE – MS
(2010-2011) - Grupo com mães e cuidadores de crianças com necessidades especiais.
•
Iniciação Científica (PIBIC) com o projeto – Leitura e Escrita na Universidade: estudo
exploratório com a prática laboratorial (2010-2011).
OBSERVAÇÕES
•

Disponibilidade para viagens

•

CNH Categoria B e carro próprio.

