
 

 

  
 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 

Vaga: Terapeuta Ocupacional 

Unidade: Residência Inclusiva 

E-mail para envio de currículo : selecaopadremoreira@sonhareacontecer.org.br 

Prazo de envio : -  

Horário:  de Brasília 
 

Requisitos: Graduação em Terapia Ocupacional Completa, registro CREFITO/SP ativo, experiência 

mínima de 06 meses em saúde mental. 

Desejável : Pós- Graduação na área de saúde mental. 

Atribuições Específicas: Identifica, acolhe e atende às demandas de saúde mental do território em seus 

graus variados de severidade e sofrimento psíquico; prioriza situações em saúde mental de alta, 

complexidade; realiza ações compartilhadas com os profissionais do ESF, desenvolve atividades 

administrativas; realiza pesquisa. 

Identificar, acolher e atender as demandas da saúde mental do território de São Mateus: 

Realizar levantamento das necessidades do território de abrangência da UBS; 

Identificar, acolher e atender as demandas de saúde mental do território em seus graus variados de 

severidade; 

Planejar ações em saúde mental que promovam maior resolubilidade nos casos; 

Promover articulação intersetorial; 

Articular ações de prevenção , promoção, tratamento e reabilitação psicossocial; 

Ampliar o vínculo com as famílias e com a comunidade, tornando-as parceiras fundamentais no 

tratamento e buscando construir redes de apoio e integração; 

Priorizar situações em saúde mental de alta complexidade; 

Priorizar as situações mais graves, que exijam cuidados mais imediatos (situações de maior 

vulnerabilidade e risco social) 

Realizar Projeto Terapêutico Singular(PTS) 

Ações compartilhadas com o Território: 

Realizar apoio matricial nas reuniões com as ESF, discussão de casos de educação permanente, onde 

podem ser incluídos materiais educativos e temas demandados pela equipe de Saúde Família ou 

profissionais da Atenção Básica( AB); 

Desenvolver grupo educativo de prevenção e promoção à saúde; 
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Realizar atendimento compartilhado, por meio de consultas conjuntas nas unidades, nos domicílios e 

outros espaços da comunidade; 

 

Planejar e executar atividades comunitárias e terapêuticas (oficinas, grupos, etc) e de promoção da saúde 

(práticas corporais, atividades culturais e esportivas) além de atividades de geração de trabalho e renda. 

Desenvolver atividades administrativas: 

Realizar entrega semanal de fichas de produção; 

Registrar os atendimentos em prontuário; 

Realizar relatórios; 

Elaborar projetos de grupos; 

Desenvolver indicadores assistenciais. 

Realizar pesquisas: 

Colaborar com entidades de ensino e pesquisa; 

Coletar dados e amostras; 

Analisar dados; 

Elaborar trabalhos técnicos e científicos; 

Submeter resultados de pesquisa para publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 
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