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Introdução: O projeto de extensão LABPOT tem duração proposta de um ano iniciado
no primeiro semestre de 2012 e possui o diferencial de levar o conhecimento da
psicologia ao micro e pequeno empresário da região do Vale do Aço de forma gratuita
visando o desenvolvimento dos trabalhadores e organizações com projetos de
intervenção, diagnóstico, recrutamento e seleção de funcionários e realização de
palestras a respeito de temas que interessam o trabalhador atual. O projeto foi realizado
no núcleo de atividades práticas em psicologia - NAPP (Unileste). Objetivo: O projeto
tem como objetivos proporcionar ao aluno de Psicologia um aprimoramento
profissional e acadêmico enquanto realiza as demandas de prestação de serviço que
foram levantadas, ajudando o trabalhador a ter uma melhor qualificação. O LABPOT
também possibilita um contato prático de como funciona a atuação de um psicólogo
organizacional. Metodologia: Primeiramente os integrantes do projeto foram divididos
em grupos de três, sendo cada um responsável pela realização de diferentes tarefas que
iam sendo propostas, e reunindo-se em encontros semanais aumentando assim a
versatilidade na realização das demandas, devido ao fato de que o grupo era grande.
Uma equipe específica realizou um trabalho de divulgação, que ocorreu através de
publicidade e propagandas em jornais, confecção de material informativo e
panfletagem em blocos do Unileste. Após isso houve uma demanda de recrutamento e
seleção com o objetivo de preencher um cargo de recepcionista em uma empresa de
rádio da região. Resultados: Simultaneamente ao trabalho realizado por outras equipes
selecionamos os currículos mais adequados, tendo como base os requisitos que nos
foram passados pelo representante da rádio, como compromisso, pontualidade,
comunicação, agilidade, entre outros. Posteriormente foi marcado o processo de
seleção onde houve a confecção de uma redação seguida por entrevista estruturada. O
processo se encerrou satisfatoriamente ao final de um mês com a escolha de duas
candidatas a vaga, para que o representante da rádio tivesse maior opção de escolha
entre as candidatas foi solicitada uma nova demanda de recrutamento e seleção, a qual
contou com mais três concorrentes a vaga que foi submetida a uma nova entrevista
estruturada seguida por um teste de atenção concentrada. Após essa etapa foram
escolhidas mais duas candidatas que foram encaminhadas a rádio para a segunda etapa
da seleção. Dentro da rádio irá ocorrer um novo processo de entrevista onde a própria
empresa irá julgar se a profissional se encontra apta para trabalhar. Pelo fato de o
projeto ser novo, apesar da divulgação ter ocorrido bem, inicialmente não foram
solicitadas muitas demandas ao trio, mas juntamente com as outras equipes, o número
de atividades prestadas foi satisfatório. Conclusão: Ter participado do projeto
proporcionou aos componentes do trio uma experiência muito gratificante, tendo uma
forma de praticar aquilo que o curso já havia nos ensinado através de teoria. Pudemos
perceber de perto como um Psicólogo atua e assim adquirir um maior conhecimento a
respeito da área escolhida.
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