
                                                                                                                                  

Referência C1*     Carga Horária: 30 hs semanais       Regulamentação: Lei nº 6423/13 

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                           

                 

                     ESTADO DE SÃO PAULO 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.  

 
 

 

Função 

Essencial 

Participar de programas Psicossociais; orientar indivíduos e grupos; coordenar equipes e atividades de área afins; realizar tarefas administrativas relacionadas à área da Psicologia; desenvolver e participar 

da construção do conhecimento prático e científico da área; programar e executar atividades relacionadas ao processo de recrutamento e seleção; desenvolver e promover programas de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal; acompanhar e auxiliar na integração e relocação dos funcionários; administrar plano de cargos e salários; coordenar sistemas de avaliação de desempenho; exercer atividades 

técnico científicas; promover ações de qualidade de vida e assistência aos servidores. 

Detalhada 1-Propiciar acolhimento das vivências emocionais. 

2-Realizar triagem e anamnese. 

3-Em caso de grupos, compor e selecionar as pessoas que formarão o grupo. 

4-Levantar os dados necessários para compor o diagnóstico. 

5-Mensurar, sistematizar e analisar as informações. 

6-Interpretar e elucidar conflitos e questões. 

7-Encaminhar usuários para os procedimentos psicoterápicos. 

8-Acompanhar e avaliar o diagnóstico e procedimentos realizados. 

9-Avaliar a evolução do grupo e/ou paciente. 

10-Realizar estimulação psicomotora e psiconeurológica. 

11-Realizar trabalhos de orientação profissional. 

12-Realizar entrevistas, observações, aplicação de testes psicológicos, dinâmicas de grupo, conforme julgar necessário. 

13-Prestar informações referentes à Psicologia. 

14-Prestar informações acerca dos procedimentos realizados, seja para superiores, seja para o usuário e/ou responsáveis. 

15-Realizar encaminhamentos para outros profissionais quando julgar necessário. 

16-Programar e distribuir as atividades gerais da equipe. 

17-Trabalhar dinâmica de equipe. 

18-Preparar e coordenar grupos de discussão e estudos. 

19-Organizar eventos que envolvam assuntos da área. 

20-Agendar atendimentos. 

21-Pedir autorização e levantar recursos necessários para os programas e projetos desenvolvidos. 

22-Elaborar laudos técnicos judiciais. 

23-Elaborar relatórios, pareceres declarações, laudos, apresentações, informes, etc. 

24-Compor reuniões administrativas e técnicas. 

25-Realizar levantamentos estatísticos. 

26-Garantir o sigilo e bem estar do usuário. 

27-Realizar avaliação psicológica. 

28-Participar e promover cursos, grupos de estudo, palestras, etc. 

29-Participar de comissões técnicas, conselhos e entidades de classe. 

30-Trocar experiências com outros profissionais. 

31-Avaliar a eficácia e eficiência do serviço, promovendo a sua reorganização e atualização, sempre que necessário. 

32-Planejar, elaborar e avaliar análises de trabalho (profissiográfico, ocupacional, de posto de trabalho, etc), para descrição e sistematização de comportamentos requeridos no desempenho de cargos e 

funções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar as diversas ações da administração. 

 

 

 

 

CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 

PSICÓLOGO (efetivo) 



                                                                                                                                  

Detalhada 33-Participar do processo de recrutamento e seleção pessoal (concursos, processo seletivo e contratação temporária),utilizando técnicas de avaliação, com o objetivo de selecionar os candidatos mais 

adequados ao desempenho da função. 

34-Elaborar diagnósticos psicossociais. 

35-Planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. 

36-Acompanhar a formulação e implantação de projetos de mudanças na Administração, com o objetivo de facilitar a integração e  absorção das mesmas. 

37-Participar como consultor, na Administração, atuando como facilitador de processos de grupo e de intervenção psicossocial nos diferentes níveis hierárquicos das unidades 

38-Informar funcionário sobre as normas e regras da Prefeitura. 

39-Encaminhar funcionário para treinamento. 

40-Favorecer a integração e adaptação do funcionário. 

41-Participar do processo de movimentação pessoal, analisando o contexto atual, os antecedentes as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, assessorando na indicação da lotação e 

integração funcional. 

42-Realizar a análise e descrição de cargos (atualizar, criação de cargos, mudanças nos cargos e/ou atividades, etc). 

43-Pesquisar remuneração dos cargos dentro e fora da Prefeitura Municipal de Bauru. 

44-Propor políticas de cargos e remunerações. 

45-Efetuar manutenção de tabelas salariais. 

46-Analisar custos de pessoal. 

47-Atualizar o sistema de avaliação de desempenho, conforme necessidade. 

48-Apurar resultados da avaliação de desempenho. 

49-Orientar funcionários e supervisores quando os mesmos apresentarem dificuldades na realização do processo de avaliação. 

50-Promover programas de sensibilização e informação sobre como realizar uma avaliação de desempenho adequada. 

51-Realizar pesquisas visando a construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho. 

52-Promover estudos para identificação das necessidades humanas em face da construção de projetos e equipamentos de trabalho (ergonomia). 

53-Elaborar instrumentos para o processo de avaliação pessoal, objetivando subsidiar as decisões, tais como: promoções, movimentação de pessoal, planos de carreira, remuneração, programas de 

treinamento e desenvolvimento, etc. 

54-Encaminhar e orientar os servidores e as unidades de trabalho, quanto ao atendimento adequado, no âmbito da saúde mental, nos níveis de prevenção, tratamento e reabilitação. 

55-Realizar programas de promoção da saúde mental do trabalhador. 

56- Participar do processo de desligamento de funcionários, no que se refere à demissão e ao preparo para aposentadoria, visando a elaboração de novos projetos de vida. 

57-Participar de programas e/ou atividades na área de segurança do trabalho, subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais. 

58-Desenvolver ações destinadas às relações de trabalho no sentido de obter maior produtividade e realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo nas situações de conflitos e estimulando a 

criatividade na busca de melhor qualidade de vida no trabalho. 

          Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

Escolaridade: Ensino Superior Completo. 

Conhecimentos: Legislação pertinente aos Programas executados no âmbito municipal e básico em informática.  

Habilidades: Empatia, habilidade interpessoal, comunicativo, manter sigilo, organização e trabalhar em equipe. 

* Referência da Grade de Salário Base / Especialista em Gestão Administrativa e Serviços – Especialistas Técnicos 1.   

** Executar atribuições do Psicólogo, tendo como foco a área Social ou Organizacional, de acordo com o local em que estiver lotado. 

- Versão 1, disponibilizada em julho/2020. 
 


