Oferta nº 2/SCD/2013 - PSICÓLOGO/A (M/F)

FUNÇÃO : Psicólogo/a
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Estuda o comportamento e os mecanismos mentais do homem e
procede a investigações sobre problemas psicológicos em domínios tais como o fisiológico, social,
pedagógico e patológico, utilizando técnicas específicas que, por vezes, elabora; analisa os
problemas resultantes da interação entre indivíduos, instituições e grupos; estuda todas as
perturbações internas e relacionais que afetam o indivíduo; investiga os fatores diferenciais quer
biológicos, ambientais e pessoais do seu desenvolvimento, assim como o crescimento progressivo
das capacidades motoras e das aptidões intelectivas e sensitivas; estuda as bases fisiológicas do
comportamento e mecanismos mentais do homem, sobretudo nos seus aspetos métricos. Pode
investigar um ramo de psicologia, psicossociologia, psicopatologia, psicofisiologia ou ser
especializado numa aplicação particular da psicologia, como, por exemplo, o diagnóstico e
tratamento de desvios de personalidade e de inadaptações sociais, em problemas psicológicos que
surgem durante a educação e o desenvolvimento das crianças e jovens ou em problemas
psicológicos de ordem profissional, tais como os da seleção, formação e orientação profissional dos
trabalhadores, e ser designado em conformidade.
REQUISITOS: Encontrar-se vocacionado para o apoio a pessoas com deficiência.
Licenciatura em Psicologia
Idade entre os 18 e os 30 anos
Licenciatura em Psicologia
Estar Desempregado/1º Emprego
Encontrar-se inscrito nos centros de emprego ou centros de emprego e formação profissional
Conhecimentos de Informática na Ótica do Utilizador
Preferencial: Estágio Curricular realizado na área de intervenção (deficiência)
Carta de condução
OFERECE-SE:
Horário: 35 horas semanais
Estágio Profissional de 12 meses (ao abrigo do Programa Estágio Emprego do IEFP)
Remuneração Base (Ilíquida): 917,00 € (mensal)
LOCAL: Vila Pouca (Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial)
ENTRADA: Imediata
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