PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÕES - PCF
CARREIRA DE NÍVEL SUPERIOR

Faixa: S1A

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Executar atividades especializadas que exigem escolaridade de nível superior em âmbito geral ou restritas à
habilitação específica, observando instruções e regulamentação próprias, sob orientação da chefia ou de servidores
mais experientes, podendo atuar nas diversas áreas da Universidade.

PSICÓLOGO

Código: 667

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:
Sumária:
Realizar estudos para investigação do comportamento do ser humano, aplicando técnicas psicológicas
que contribuam para o desenvolvimento e aproveitamento do potencial humano e profissional.
Detalhada:



















Elaborar e desenvolver atividades de formação na área específica para funcionários e professores.
Orientar e acompanhar a adaptação de crianças novas ingressantes, com assistência específica a
pais e funcionários.
Orientar funcionários, docentes e estagiários na dinâmica das relações de trabalho.
Participar de atividades didático-científicas, tais como trabalhos de projetos de pesquisa, aplicando
técnicas psicológicas, com a finalidade de desenvolver o campo da ciência, ou atividades da
psicologia aplicada à educação, saúde, trabalho e comunidade, através de programas específicos
desenvolvidos em diferentes áreas de atuação.
Participar de reuniões e contribuir na elaboração de relatórios técnicos, parciais ou finais, com
objetivo de publicação, disseminação e avaliação das atividades.
Realizar supervisão profissional (técnica) de estágios ligados a disciplinas de graduação, em
complementação à supervisão acadêmica, que é de competência exclusiva do professor orientador.
Colaborar com alunos de mestrado e doutorado, orientando-os em fase de elaboração de tese.
Manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, a fim de obter subsídios para
aperfeiçoar as atividades da área e enriquecer seus conhecimentos.
Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos sobre sua especialização, para
aperfeiçoar, aprimorar ou introduzir novas técnicas de atuação.
Participar de equipes multiprofissionais em estudos de sua competência.
Efetuar atendimento individual, a grupo e à comunidade, para conhecer, avaliar e elaborar
diagnóstico de distúrbios de aprendizagem e psicomotores, e acompanhamento terapêutico dos
casos inscritos.
Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades
didáticas, exceto aquelas de apoio laboratorial.
Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios, etc.
Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança.
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de trabalho.
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.



REQUISITOS EXIGIDOS:





Curso de graduação completo em Psicologia, com carga horária mínima fixada pelo MEC.
Registro no órgão profissional.
Língua estrangeira: necessidade e nível a depender da área de atuação. Se for de interesse, a
Unidade/Órgão poderá optar por teste de proficiência.
Conhecimento de informática.

ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUAÇÃO/ASSISTÊNCIA, ENSINO,PESQUISA
E EXTENSÃO/SAÚDE

JORNADA DE TRABALHO: 40h
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