Seleção de bolsista. 1 VAGA
Projeto PRODOCÊNCIA "Promoção da Saúde Mental no Trabalho na Área de Saúde da
UERJ”
Coordenador: Prof. Dr. Wladimir Ferreira de Souza
Este projeto é desenvolvido por meio de cooperação técnica com a Superintendência de Gestão de Pessoas
da UERJ (SGP), representada por dois setores, o Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DESSAUDE) e o Serviço de Apoio, Acompanhamento e Qualidade de Vida no Trabalho (SAAQ).
A vaga é para 1 (uma) Bolsa de Articulação Acadêmico Profissional para discente, com valor equivalente ao
das demais modalidades de bolsas da UERJ, não podendo o bolsista ter vínculo empregatício nem acumular
com outra bolsa UERJ, exceto a Bolsa Permanência.
Os candidatos deverão cumprir os seguintes pré-requisitos:
a) interesse pela Psicologia do Trabalho e Organizacional, principalmente sobre os temas referentes à saúde
mental no trabalho; b) interesse para atuar com grupos, compostos principalmente por profissionais de
saúde; c) disponibilidade para cumprimento da carga horária de 20 horas semanais, principalmente às terçasfeiras (manhã e noite) e quarta-feira (tarde); d) ter cursado um mínimo de 20% da carga horária total do
curso de Psicologia; e) habilidade para redigir textos, atas, relatórios e ter conhecimentos de informática
para uso de programas de computador, elaboração de cartazes e formulários eletrônicos.
Objetivo Geral do Projeto:
- Contribuir para a promoção da saúde mental dos servidores da área de Saúde da UERJ no que concerne aos
ambientes, processos e situações de trabalho e para tornar mais robusta a articulação do ensino da
graduação à prática de formação profissional dos discentes.
Objetivos específicos:
1)Promover o exercício continuado de Encontros sobre o Trabalho (EsT) com grupos de profissionais de
saúde visando à produtividade e à qualidade das ações coletivas da equipe, assim como seu
desenvolvimento, enquanto Coletivo de Trabalho, colaborando para a superação de dificuldades
encontradas em situações concretas de trabalho; 2) Contribuir para a Formação Continuada sobre a
Promoção da Saúde Mental no Trabalho dos profissionais de saúde participantes, bem como para a
formação de estudantes envolvidos no Projeto; 3) Envolver também outros setores e atores da UERJ e
estudantes da graduação em Psicologia em atividades como fóruns de discussão, oficinas e cursos, buscando
ampliar o conhecimento e a capacidade investigativa e desenvolver as possibilidades de transformação dos
ambientes, processos e situações de trabalho no que concerne à nocividade, riscos/adversidades, na
perspectiva de promoção da saúde mental no trabalho.
Os candidatos deverão enviar para o e-mail souzalandi@uol.com.br até 26/09/2022:
- carta de apresentação e interesse em participar do projeto, informando se cumpre os pré-requisitos acima
listados;
- comprovante de ter cursado pelo menos 20% da carga horária do curso.
Após análise das cartas de apresentação, serão convocados por e-mail até 3 (três) candidatos para participar
de entrevista remota com o coordenador em 28/09/2022, por meio da plataforma Google Meet.
Resultado final: até 30/09/2022. Divulgação nos canais de comunicação do Instituto de Psicologia e no mural
da Secretaria de Graduação do IP.

