
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PSICOLOGIA/ 
FISIOTERAPIA 

Contratação de serviço técnico autônomo de profissional de nível superior em 
Psicologia/ Fisioterapia para desenvolvimento de atividades relacionadas ao 
Projeto Equoterapia da ESALQ/USP. 

PERÍODO PARA SE CANDIDATAR: 

De 13 a 22/10/21 

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: 

Atividades a serem realizadas: 

▪ Executar atividades em sua área de competência junto aos praticantes do 
projeto Equoterapia da ESALQ 

▪ Participar das etapas de seleção dos candidatos e da identificação de suas 
necessidades de atendimento nesta área de atuação 

▪ Realizar mediação dos atendimentos a fim de lidar com possíveis crises ao 
longo das atividades 

▪ Realizar encontros com famílias e participação na atividade de 
encerramento do Projeto se realizada dentro do prazo de vigência do contrato 
de serviço 

▪ Elaborar relatórios mensais e de final das atividades desenvolvidas na área 
de atuação do Projeto 

▪ Prestar assistência e assessoramento aos demais técnicos alocados no 

projeto sobre sua área específica de atuação 

NÚMERO DE VAGAS: 

Serão contratados um profissional de Fisioterapia e um profissional de 
Psicologia. 



PERFIL E REQUISITOS: 

O profissional deverá: 

• Ter formação de nível superior em Psicologia/Fisioterapia, 
devidamente registrado no conselho de classes (apresentar 
comprovação) 

 Certificação em Curso de Equoterapia reconhecido pela ANDE Brasil 
e familiaridade com projetos sociais (apresentar comprovação) 

 Apresentar duas cartas de recomendação 
 Ter familiaridade com manejo de equinos 

 Ter experiência profissional mínima de dois anos  

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E SELEÇÃO: 

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de análise curricular, de caráter 
eliminatório e classificatório, mediante análise e avaliações comparativas 
realizada pelos responsáveis pelo projeto Equoterapia ESALQ. Os currículos 
deverão ser enviados para o e-mail: equoterapia.esalq@usp.br. 

As convocações para entrevistas serão realizadas por meio do e-mail 
eletrônico ou por meio de contato telefônico, sendo de inteira responsabilidade 
dos candidatos fornecer endereço eletrônico e telefone atualizados. 

As entrevistas serão realizadas de forma presencial no Setor de 
Equinocultura da ESALQ. 

No dia da entrevista os candidatos deverão apresentar plano de atendimento 

para um praticante e aplica-lo, em simulação de atividade prática.  

REMUNERAÇÃO: 

A remuneração do serviço será no valor bruto de R$ 1.200,00, referentes a 10 
horas de trabalho semanais dedicadas, às quintas-feiras, ao projeto.  

PRAZO DA CONTRATAÇÃO: Novembro de 2021 a junho de 2022, com possibilidade 

de renovação em função de qualidade dos serviços sendo prestados 



 
CONTATO PARA INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO: 

E-mail: equoterapia.esalq@usp.br 
 
Telefone: (19) 3429-4102 


