
PROPOSTA EMPRESARIAL
G. S. PSICOLOGIA

EMPRESA: ATÉ 30 COLABORADORES

DA PROPOSTA: Meio salário-mínimo (faixa 2)* = R$ 600,00 por mês por 12
(doze) meses, autorrenováveis por mais 12 meses.
*de acordo com a Lei nº 16.953,  18 de março de 2019

DOS SERVIÇOS PRESTADOS: A Consultoria em Psicologia Organizacional e
do Trabalho (POT) é uma proposta desenvolvida na modalidade de consultoria, onde
o consultor psicólogo qualificado e imparcial presta o serviço e auxilia a empresa a
desenvolver ações, no sentido do pleno aproveitamento dos recursos humanos de
uma organização, desenvolvendo-os para que ofereçam um maior rendimento com
eficiência e produtividade no melhor nível de desempenho e satisfação pessoal e com
relação à empresa ou instituição a qual pertencem. A consultoria atua à distância por
e-mail, whatsapp, skype e outras plataformas/tecnologias, sem vínculo empregatício,
por meio de: Análise e Diagnóstico, Intervenção e Implementação, a depender da
demanda/necessidade do cliente pelo serviço.
Missão: Contribuir de forma assertiva no desenvolvimento do potencial humano e
intervir  na  resolução  de  problemas  da  organização,  atendendo  as  necessidades
específicas de cada cliente.
Visão: Ser  referência  na  prestação  de  serviço  de  Consultoria  em  Psicologia
Organizacional e do Trabalho, buscando aprimoramento contínuo para qualificar os
serviços prestados
Valores  ou  Princípios: Ética  –  responsabilidade,  comprometimento  e  respeito;
Valorização  do  ser  humano;  Visão  sistêmica;  Aprimoramento;  Excelência  e
Resultado; Humildade; 



Áreas  de  Abrangência: Prestação  de  serviço  (Hotéis,  Hospitais,  Empresas  de
Transporte…),  Comércio  em  geral,  Empresas  de  produção  em  geral,  Escolas  e
Indústrias. 
Possíveis  atividades  a
desenvolver: 

✔ Recrutamento;
✔ Seleção  de  pessoal  (para
admissão);
✔ Análise e descrição de cargos e
funções;
✔ Programa de Integração;
✔ Treinamento  e  Avaliação  da
formação;
✔ Avaliação de desempenho; 
✔ Pesquisa de Clima;
✔ Plano de cargo e salários, que
envolve:  Compensação
(administração  de  salários)  e
Plano de Benefícios Sociais;
✔ Desligamento de funcionário (demissão);
✔ Gerenciamento de Absenteísmo;
✔ Desenvolvimento organizacional;
✔ Diagnóstico da saúde mental;
✔ Avaliação psicológica (diagnóstica, admissional, periódica e demissional);
✔ Higiene e Segurança do Trabalho;
✔ Qualidade de Vida no Trabalho;
✔ Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal (coaching);
✔ Sensibilização para a Responsabilidade Social;
✔ Relações com o Cliente;
✔ Atuar em equipe multidisciplinar, com a Segurança do Trabalho;
✔ Palestras: temas podem ser definidos conforme a necessidade da empresa.



DO SERVIÇO ADICIONAL PROMOCIONAL |  TRATAMENTO INDIVIDUAL
PSICOTERAPÊUTICO: Este  pacote  de  serviços  organizacionais  ainda  inclui
tratamento psicoterapêutico individual dos colaboradores por R$ 50,00 (cinquenta
reais)  a  sessão,  limitadas  de  2  (mínimo)  a  4  sessões  (máximo  –  sujeito  a
disponibilidade) por semana por empresa dentro da disponibilidade de agenda, de 2fs
a 6fs, das 10hs as 17hs, e sábados, das 10hs as 12hs.
Áreas de Atuação: Depressão, Ansiedade e ataques de Pânico, Fobias, Insonia, Raiva,
Dor Cronica, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Transtorno Bipolar, Stress
Pós-traumático,  Transtornos  de  Personalidade  e  Problemas  de  relacionamento
interpessoal
Arcabouço  de  Atuação:  Psicoterapia  Comportamental,  Intervenções  Breves  e
Psicoterapia Breve, Avaliação Psicológica, Orientação de Pais e Famílias, Mediação de
Conflitos. 


