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IDENTIFICACIÓN DO POSTO

Terapeuta ocupacional en servizo de Atención Temperá
Lograr o maior grao de autonomía nos aspectos relacionais, lúdicos e funcionais para
incrementar a independencia das persoas con parálise cerebral, e realizar as
adaptacións necesarias das tarefas e do entorno, favorecendo a adquisición de
habilidades e destrezas motoras, perceptivo-cognitivas e socio-afectivas.
TITULACIÓN REQUIRIDA

Diplomatura/Grao en Terapia ocupacional.
Formación en Atención temperá (mínimo 350 horas).
EXPERIENCIA REQUIRIDA

Experiencia en posto similar.
Experiencia en intervención de persoas con discapacidade en atención temperá.
COÑECEMENTOS E HABILIDADES MÍNIMAS NECESARIAS
•
•
•
•

Coñecementos Informáticos.
Formación en axudas técnicas e sistemas de sedestación.
Formación en integración social.
Formación en deglución.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

•
•
•
•
•
•

Formación en Planificación Centrada na persoa.
Mobilización de persoas gravemente afectadas.
Primeiros Auxilios.
Problemas de conduta.
Estimulación Basal.
Manipulador de alimentos.
COMPETENCIAS

• Orientación ao cliente: desexo de apoiar ou buscar os recursos necesarios para satisfacer as
necesidades e demandas dos nosos clientes.
• Traballo en Equipo: Capacidade para colaborar con outras persoas dentro e fóra do seu equipo
habitual, establecendo unha relación de traballo eficaz e unha comunicación fluída que contribúe á
consecución dos obxectivo, compartindo os éxitos e solucionando conxuntamente as dificultades.
• Responsabilidade profesional: Actuar co coñecemento dos diferentes deberes e obrigacións legais
e éticos para traballar de forma profesional, tolerando, asegurando que os dereitos e crenzas dos
diferentes axentes ou grupos de interese non se vexan comprometidos e véxanse respectados.
• Flexibilidade: Capacidade de adaptarse e traballar eficazmente en diferentes situacións e
aceptar os cambios que se produzan na contorna, na propia organización ou nas responsabilidades
do posto de traballo.
• Capacidade comunicativa: Capacidade para relacionarse e comunicarse eficazmente e de
forma empática e asertiva, tanto cos clientes dos servizos como cos familiares, os demais profesionais?
• Iniciativa e Creatividade: Capacidade de anticiparse para resolver unha situación ou tomar unha
decisión ante distintas alternativas establecendo criterios adecuados a cada situación e no momento
oportuno. Capacidade suficiente para atopar alternativas ante situacións inesperadas,
responsabilizándose dos resultados da decisión.

Envío de currículos a: apamp@apamp.org
DATA límite de recepción de currículos: 25/05/2015
Indicar no ASUNTO: Terapeuta ocupacional en ATENCIÓN TEMPERÁ
Requisito indispensable: Estar empadroado en Vigo, cando menos dende o 1 de
xaneiro de 2014

