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Formação Acadêmica 

 

Treinamento Sebrae Empretec para Empreendedores (Fevereiro/2013) 

Especialização em Grupalidade, Psicanálise, e Testagem CEFAS (Julho/2012) 

Especialização em Tratamento Comunitário Cáritas Alemanha (Julho/2011) 

Graduada em Psicologia pela UNIP-Universidade Paulista (conclusão em Julho de 2008)  

 

Idiomas 

Inglês Fluente  

Espanhol Básico 

 

Experiência Profissional 

Oka Expertise Recursos Humanos 

07/2012 a Atual. 

Cargo: Diretora 

Principais Atividades: Coordenação de acompanhamento de todo o processo operacional da 

empresa. Processos Seletivos (Individuais, em Grupo, In Company), Aplicação de dinâmicas, 



  

Testes Psicológicos, Elaboração de Perfil, Análise e Elaboração de Cargos e Salários, 

processos de Outplacement, Processos de HeadHunter, Processos Admissórios, 

Treinamentos, Palestras para SIPAT e etc. Realização de parceria com Instituições 

Filantrópicas. Aplicação e correção de testes psicológicos: Palográfico, MBTI, Avaliação De 

Preferência Cerebral, IFP, AC, Quati, D48, G36, HTP, entre outros. Elaboração de avaliação, 

pareceres e laudos psicológicos. Assessoria em Responsabilidade Social e treinamento para 

terceiro setor. 

Instituto Empodera 

03/2011 a Atual  

Cargo Atual: Formadora 

Principais Atividades: Formação de educadores pares e técnicos para atuação junto a órgãos 

não governamentais e públicos.  

Associação Lua Nova - Núcleo Tratamento Comunitário. 

03/2007 a 11/2017 

Último Cargo Ocupado: Coordenadora de Projeto Social 

Principais Atividades: Coordenação de equipe técnica, Atendimentos Individuais, grupais e 

familiares à jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco no desenvolvimento social 

e humano. Trabalhos com geração de renda em comunidades de baixa renda. Elaboração de 

projetos, propostas e metodologias. Elaboração de sistematização das experiências e material 

pedagógico. 

Auocka Empreendimentos Socioculturais LTDA. 

08/2010 a 07/2012 

Cargo: Coordenadora de projetos 

Principais Atividades: Foco em consultoria para projetos sociais, elaboração de projetos e 

propostas pedagógicas para órgãos governamentais e não governamentais, elaboração de 

projetos de responsabilidade social para empresas de médio e grande porte, capacitação de 

profissionais atuantes no terceiro setor, desenvolvimento de oficinas e palestras. Elaboração de 

livretos, cartilhas e sistematizações de experiências. Apresentações teatrais. 

 

CAPS Mental Medicina 

08/2009 a 02/2011 



  

Cargo: Psicóloga 

Principais atividades: Atendimentos grupais e individuais a adultos, psicoterapia em grupo, 

grupos de apoio a familiares, realização de triagens em grupo, trabalho realizado em equipe 

multidisciplinar. Organização e implementação de trabalhos ligados a geração de renda e 

cultura. 

 

 

Capacitações/ Qualificações 

 

 Capacitação Selo Social (Sorocaba, 2014,2015,2016 e 2017) 

 Capacitação Sebrae Empretec (Sorocaba, 2012)- 2º lugar com a Empresa Cria- Emilia. 

 Capacitação em elaboração de projetos - Monitoramento e Avaliação - Brazil Foundation 

(Rio de Janeiro- 2010); 

 Capacitação Modelo ECO2 (Cáritas Alemanha) 

 Capacitação do Enfrentamento a Violência Sexual (Brasilia- 2009) 

 Capacitação de Elaboração de Projetos- uma parceria entre o Fórum Ong Aids e a 

Fundação Getúlio Vargas. (São Paulo- 2009) 

 Grupo de estudos em Psicanálise - Maio de 2006 a Feveriro de 2010. Docente: Prof. Wilson 

Klain 

 Capacitação “Um milhão de histórias” do Museu da Pessoa. 

 Capacitação “Método Quadros- uma nova ferramenta” do Instituto Fontes 

 Formação “Tratamento Comunitário- uma nova proposta de inclusão” 

 Capacitação de Agentes Multiplicadores para Prevenção ao Uso de Drogas, realizado numa 

parceria entre a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes 

(Dise), o Conselho Municipal sobre Drogas (Comad) e a Fundação Ubaldino do Amaral 

(FUA). 

 

Experiências (Consultorias, Palestras, Parcerias e etc). 

 Mestre de Cerimonias na primeira Virada Cultural Jovem da cidade de Itu (2017). 

 Participação na mesa de discussão sobre politicas públicas de prevenção a violência contra 

a mulher, promovida pela Prefeitura Municipal de Natal (RN) (2017). 



  

 Participação na mesa de discussão sobre politicas públicas voltadas ao usuário de droga, 

promovido pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas e à Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Humano do estado do Pernambuco. Recife (PE) 2016. 

 Conselheira do Selo Social, onde é uma das responsáveis por avaliar, validar e reconhecer 

boas práticas e iniciativas que geram impacto social na cidade de Sorocaba, oriundas dos 

três setores. 

 Co- fundadora do grupo Rh do Bem, que já atendeu mais de 600 pessoas diretamente 

dentro de zonas de vulnerabilidade social 

 Conduziu processos de Outplacement das Unidades Produtivas fechadas da Bemis Latin 

America em Votorantim (2016) e Guarulhos (2017) 

 Conduziu processo de Outplacement das Unidades Produtivas fechadas da Emerson 

Process Management em Boituva e Jacareí. 

 Entrevistas concedidas a TV Tem, Rede Bom Dia, Diário de Sorocaba e Local TV sobre o 

mercado de Trabalho. (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). 

 Parceira do Projeto Coletivo Coca Cola como psicóloga com workshops mensais para 

jovens em situação de vulnerabilidade social sobre empregabilidade (Sorocaba, 2013 a 

2018). 

 Parceira do Projeto AJG (2014 a 2018), como psicóloga com workshops mensais para 

jovens em situação de vulnerabilidade social sobre empregabilidade (Sorocaba, 2015). 

 Atuou como fomentadora e capacitadora na Capacitação para Ongs de todo o Brasil no 

modelo ECO2 de Tratamento Comunitário e Protagonismo no Empreendedorismo Social 

(Recife, 2012). 

 Consultoria à Prefeitura de Fortaleza no combate as vulnerabilidades sociais da cidade, 

capacitando e mapeando projetos já existentes na rede de apoio. (Fortaleza, 2011) 

 Consultoria a Prefeitura de Sorocaba, no combate as vulnerabilidades sociais da cidade, 

desenvolvendo projetos sob medida para as necessidades das Secretarias da Juventude e 

de Assistência Social. (Sorocaba 2011- 2012) 

 Realizou Projeto de  Humanização e Sensibilização, com os Agentes Penitenciários, no 

Centro de Detenção Penitenciária de Sorocaba. (Sorocaba, 2012) 

 Ministrou a palestra “Violência, Abuso e Comércio Sexual- Não faça parte desta rede!” , para 

os colaboradores que estavam concluindo o curso de categoria D e E no SEST/SENAT. 

(Sorocaba, 2012) 

 Ministrou diversas palestras em parceria com a Prefeitura de Sorocaba e a Secretaria da 

Juventude em diversos pontos de Sorocaba: Territórios Jovens, Casa do Cidadão, Escolas 

Públicas e etc. 

 Faz parte da rede de apoio do bairro Habiteto, que visa promover melhorias e instalar 

projetos que visem combater a vulnerabilidade do bairro. 



  

 Vivência nas comunidades do Rio de Janeiro - Núcleos da ONG “ Afroreggae Vigário Geral” 

e “Parada de Lucas” (Agosto/2010); 

 Capacitação de gestores públicos de nove estados brasileiros: Rio de Janeiro, Distrito 

Federal, Paraná, Ceará, Amazonas, Paraiba, Piaui, Maranhão e Alagoas nas áreas de 

Empreendedorismo e Geração de Renda (2010). 

 Assessoria para a Secretária Estadual de Direitos Humanos da cidade de Fortaleza, no 

trabalho de enfrentamento a exploração sexual. (2010) 

 Capacitação de atores da Rede Aquarela de Enfrentamento a Exploração Sexual da cidade 

de Fortaleza. A capacitação aconteceu bimestralmente na capital cearense, durante o 

período de um ano. (2010) 

 Palestra ministrada sobre Saúde Mental no presídio do Mineirão, no SIPAT 2010, para 

agentes penitenciários e colaboradores em geral do presídio. 

 Palestras ministradas sobre DST Aids na SIPAT 2010 da Hypermarcas, na cidade de São 

Roque/SP; 

 Entrevista concedida a TV Cultura e TV Petrobrás sobre Projetos Sociais (2010). 

 Palestras ministradas sobre Exploração Sexual para motoristas profissionais, no SENAT, na 

cidade de Sorocaba/SP; 

 Palestras ministradas sobre Protagonismo Juvenil para atores da rede pública, da cidade de 

Sorocaba/SP; 

 Palestras ministradas sobre a Lei Maria da Penha, para atores da rede pública, na cidade de 

Cotia/SP; 

 Palestras ministradas sobre Protagonismo Juvenil na capacitação de assessores do PAIR 

(Programas de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento a Violância Sexual 

Infanto- Juvenil no Território Brasileiro), da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para 

assessores de todo o Brasil. (Brasília, 2010); 

 Palestras ministradas sobre Trabalho Comunitário x Uso de Drogas, no VI Seminário de 

Expertos, realizado pela Secretaria Nacional sobre políticas de Álcool e Drogas e a Caritas, 

onde estiveram presentes representantes de todos os países da America Latina e 

Alemanha. (Brasília, 2010) 

 Elaboração de cartilhas educativas, para a Associação Lua Nova, sobre: Sexualidade, 

Geração de Renda, Diversidade Sexual, Gravidez na Adolescência e Drogas. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Mariana Paizani Bueno 
Psicóloga | CRP 06/92299 

 


