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PROCESSO SELETIVO N° 1307/21 

PSICÓLOGO 
Lotação: Serviço de Psicologia 

 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Realizar atendimento psicológico individual e grupal a pacientes e familiares nas diversas 

unidades hospitalares; realizar avaliação psicológica em programa de transplante de órgãos; 

participar de reuniões e discussões de casos da equipe multiprofissional; participar de visitas 

multiprofissionais; registrar evolução dos atendimentos realizados; dentre outras atividades 

de ensino e pesquisa relacionadas ao Serviço de Psicologia. 

  
 PRÉ – REQUISITOS: 

 Curso Superior completo em Psicologia; 

 Registro no Conselho Regional de Psicologia – 6ª Região – São Paulo; 

 Experiência (profissional ou acadêmica) comprovada de, no mínimo, 6 meses como 

Psicólogo hospitalar;  

 Aprimoramento reconhecido pela FUNDAP (concluído) / Secretaria de Saúde do Estado-

SP OU Especialização (pós-graduação latu sensu) em Psicologia Hospitalar (concluída) 

OU Residência oficial na área (concluída); 

 Desejável: Vivência em cardiopneumologia ou transplante de órgãos; 

 Disponibilidade para atuar 30 horas semanais, conforme escala. 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Preencher o formulário on-line, no período de 16/06/2021 (a partir das 10h) 

a 18/06/2021 (até 16h) – disponível AQUI. 

 Avaliação Curricular: Eliminatória – A continuidade do candidato no Processo Seletivo 

será definida após avaliação curricular, realizada pela Banca Examinadora. 

 Prova Escrita: Eliminatória – Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem nota igual ou maior que 70 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – 

Peso 1. 

http://www.incor.usp.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecg6R75r6UG1QyEfCJ-f0zoJP-8HPxEdoQUQRlg1_0xr47iA/viewform?usp=sf_link
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 Entrevista: Eliminatória – Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem 

nota maior ou igual a 70 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – Peso 2. 

 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que 

obtiverem MÉDIA [(Prova Escrita + EntrevistaX2) / 3] igual ou maior que 70 pontos. 

 

SALÁRIO: R$ 3.058,00 

Benefícios (VT + VR R$ 360,00 + VA R$ 125,00) 

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas, pelo site do InCor, no período estipulado. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 

consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 

andamento/Convocações”. 

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da 

Prova Escrita, será feita pelo site do InCor (www.incor.usp.br), no dia  24/06/2021, a 

partir das 16h.  

 A realização da Prova Escrita está prevista para a manhã do dia 28/06/2021, em local a 

ser informado na convocação pelo site. 

 No dia da Prova Escrita, os candidatos convocados, deverão entregar, para a Banca 

Examinadora, Currículo e cópia simples dos comprovantes dos Pré-requisitos (diploma, 

histórico ou declaração do Curso Superior + diploma, histórico ou declaração do 

Aprimoramento ou Residência ou Especialização + Experiência comprovada – 

Declaração do Empregador ou Carteira de Trabalho (Página da foto, verso e registro) + 

CRP).  

 A comprovação dos Pré-requisitos declarados é obrigatória para participação no 

Processo Seletivo. A não apresentação implicará na exclusão da inscrição do candidato 

em qualquer uma das etapas do referido Processo Seletivo. 

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 

critérios de desempate: Maior idade; maior nota na Entrevista; maior número de filhos; 

for casado. 
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 Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido da 

Cédula de Identidade ou Documento Oficial com foto (original) para identificação. A não 

apresentação implicará no impedimento da participação. 

 O candidato classificado, que no momento da convocação, por algum motivo não possa 

assumir a vaga ofertada, terá a opção de assinar final de lista (uma única vez) e na 

próxima convocação, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo e obedecendo a 

ordem classificatória, terá como opções assumir a vaga ou desistir do referido processo. 

 Os requisitos desejáveis serão considerados na avaliação do candidato, porém, sua 

ausência não veta a participação do candidato no processo Seletivo. 

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado 

por mais um ano, a critério do Presidente da Banca Examinadora.  

 

 PROGRAMA:  

 Psicologia Hospitalar; 

 Psicologia do desenvolvimento humano; 

 Avaliação Psicológica; 

 Elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica; 

 Psicopatologia; 

 Teorias e técnicas de psicoterapia; 

 Morte, cuidados paliativos e processo de luto; 

 Ética e legislação para o exercício profissional do psicólogo.  

 

 BIBLIOGRAFIA:  

 CARVALHO, R.T.; PARSONS H.A. (Org.) Manual de Cuidados Paliativos. 2ª ed. 

ANCP (ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS) 2012. 

 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

Brasília: CFP, 2005. 

 ________________. Resolução nº 006/2019, de 29 de março de 2019. 

 CUNHA, J.A. et al. Psicodiagnóstico-V. 5ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 DALGALARRONDO, P. (org.) Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 

2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
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 FIORINI, H. J. Teoria e técnica de Psicoterapias. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2013. 

 GABBARD, G. O. Psiquiatria psicodinâmica na prática clínica. 5ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. 

 HEGENBERG, M. Psicoterapia Breve (Coleção Clínica Psicanalítica). 3ª. Ed. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 
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 OCAMPO, M.L. et al. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. 11ª. Ed. 

São Paulo: Editora Martins Fontes, 2009  

 PAPALIA, D.E.; FELDMAN, R.D. Desenvolvimento Humano. 12ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 

 ROMANO, B.W. O psicólogo clínico em hospitais: contribuição para o 

aperfeiçoamento da arte no Brasil. São Paulo: Editora Vetor, 2017. 

 SIMONETTI, A. Manual de Psicologia Hospitalar: o mapa da doença. 5ª. Ed. São 
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