Elaine Cristina Pereira da Silva
Brasileira, casada, 32 anos
Rua Tupiaras, nº 61, Cep: 53350-040
Cidade Tabajara - Olinda - PE
Telefone: (81) 3371-8940 / 99874-0954 (TIM/WhatsApp)
Email: elaine.conviver@gmail.com

Objetivo
Atuar na área docente colocando em prática os conhecimentos do curso, trabalhando em
equipe para satisfazer os alunos e a instituição e desenvolver minha carreira na área.
Trabalhar como Psicóloga Escolar a fim de otimizar e facilitar a relação de ensino e
aprendizagem, trabalhando os aspectos cognitivos, emocionais, sociais e motores
realizando, também, uma intervenção prática no cotidiano escolar, com o objetivo de
promover a saúde mental e prevenir as dificuldades vividas no processo de
escolarização.
Formação/Titulação
Faculdade de Ciências Humanas de Olinda – Facho
Bacharel e Licenciatura Plena em Psicologia CRP-02/15647
Período: 08/2006 a 07/2011
Especialista em Ações Interventivas em Psicologia Clínica pela Faculdade de Ciências
Humanas de Olinda – Facho
Período: 08/2011 a 10/2013
Cursos Extracurriculares
A Sensorialidade no Desenvolvimento Normal e Patológico da Criança
Indicadores de Intersubjetividade no Processo de Subjetivação da Criança
Voluntariado: Apoio Psicológico as Mães de Bebês com Microcefalia pelos Projetos –
Pastoral da Saúde, UMA e Espaço Ser Mãe.

Experiências Profissionais

CAPS Casa Forte
Rua Marechal Rondon, 256, Casa Forte – Recife-PE
Período: dezembro/ 2010 á Março/ 2012
Atividades Desenvolvidas:
●
●
●
●
●
●

Acompanhamento a Grupos Terapêuticos;
Facilitadora da Oficina Dança e Vida;
Elaboração de Anamneses;
Recepção aos usuários;
Evolução das pastas;
Atendimentos individuais e em grupo.

Contax S/A
Rua vinte e quatro de Agosto, SN – Santo Amaro – Recife
Período: setembro/ 2009 á dezembro/ 2010.
Fone: 3131-7250 / 3131-7257
Atividades desenvolvidas:
● Recrutamento e seleção de pessoal ( 6 meses);
● Desenvolvimento das atividades de RH na empresa ( 8 meses );

Proqualité Desenvolvimento Humano LTDA.
Rua Eugênio Luciano de Melo, 320 – Bairro Novo – Olinda - PE.
Período: 10/09/2007 à 03/03/2009
Atividades desenvolvidas:
● Atendimento aos candidatos e clientes;
● Realizava anamnese dos candidatos;
● Auxiliava e aplicava com a psicóloga o teste HTP;
● Participava do curso de Capacitação de Babás (capacitando as profissionais
para trabalharem com crianças de 0 a 12 anos), ministrado por um pediatra,
duas psicólogas, enfermeira, nutricionista e terapeuta ocupacional, curso de
20 h/aulas.
● Capacitação de Cuidadores Geriátricos; ministrado por um pediatra, duas
psicólogas, enfermeira, nutricionista e terapeuta ocupacional, curso de 20
h/aulas.

Colégio Anita Gonçalves.
Rua Anita Gonçalves, 72 - Vila Torres Galvão - Paulista - PE.
Período: 01/02/2017 aos dias atuais.

Atividades desenvolvidas:
● Atendimento aos pais para esclarecimentos, orientações e encaminhamentos
para atendimento externo especializado ao aluno;
● Auxiliar no processo de adaptação escolar dos alunos na escola;
● Realizo contatos com profissionais que realizam atendimento aos alunos
externamente, visando um melhor acompanhamento e a promoção do
crescimento diante das dificuldades apresentadas;
● Realizo aconselhamento psicológico com o aluno e pais ou responsáveis;
● Realizo orientação profissional;
● Orientação quanto à prática de estudar e construir horários de estudo de
acordo com as necessidades dos alunos;
● Desenvolvo oficinas em sala de aula ou pequenos projetos de acordo com as
solicitações das coordenações;
● Realizo palestras para equipe pedagógica com temas atuais;
● Participo de alguns eventos da escola a fim de consolidar maior aproximação
com alunos, equipe pedagógica e familiares.

Hospital Naval de Recife
Av. Cruz Cabugá, 1200 - Santo Amaro CEP 50040-000 - Recife/PE
Período: 17/03/2016 aos dias atuais.
Atividades desenvolvidas:
Psicoterapia Infantil
Psicoterapia com Adolescentes
Psicoterapia Adultos
Psicoterapia de Casal
Psicoterapia Idosos
Avaliação Psicológica para Cirurgia Bariátrica
Atendimento especializado com pacientes depressivos, ansiosos e usuários
de drogas
● Orientação Vocacional
● Atendimento à crianças com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade)
● Trabalho com Compulsão Alimentar
● Ataque de Pânico
● Fobias
Consultório de Psicologia
●
●
●
●
●
●
●

Endereço: Av. Conde da Boa Vista, 50, sala 400, Boa Vista – Recife - Pernambuco

Descrição: O trabalho clínico é baseado na promoção e prevenção de saúde, na
qualidade de vida e bem estar do sujeito, possibilitando o alívio do sofrimento mental e
dos sintomas das:
- Crianças
- Adolescentes
- Adultos
- Idosos
- Grupos
- Famílias
- Casais
Período: Realizo atendimento psicológico desde agosto de 2011 até os dias atuais.

Palestras e Aulas
● Como os Pais/Cuidadores podem contribuir para o crescimento saudável de
seus filhos?
● O acontece com o ser humano dos 0 aos 18 meses?
● Incluir é dever de quem quer educar
● Gerei um bebê e colhi uma explosão: bem vindos a adolescência!
● Inteligência emocional: como obter alta performance profissional
● Bullying: como a escola pode ajudar?
● Como a Psicologia pode Contribuir na ajuda de pacientes Terminais?
● A dor frente ao luto
Fan Page Facebook
Elaine Cristina – Psicóloga Clínica
www.facebook.com.br/elaine.conviver

