
                                                                                                                
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA A SELEÇÃO DE ACADÊMICOS ESTAGIÁRIOS DO 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

  

A coordenação do Curso de Psicologia do Centro Universitário UnirG, convoca os 

acadêmicos do curso interessados em concorrer a vagas de atuação no Projeto de 

Extensão PLANTÃO PSICOLÓGICO. 

 

1- APRESENTAÇÃO  

 

Este edital de concorrência é mais um dos processos que o Curso de Psicologia 

possibilita para o desenvolvimento de atividades junto aos projetos de extensão sob a 

orientação e supervisão de professor. 

O mesmo visa ao preenchimento de vagas para acadêmicos efetivos no curso de 

Psicologia, que tenham disponibilidade de dedicação de no mínimo 6 (seis) horas 

semanais de atividades no plantão psicológico realizado nas dependências do Serviço 

Escola de Psicologia – SEPsi, de agosto à dezembro do ano vigente.  

  

2- A QUEM SE DESTINA  

  

O presente edital destina-se a alunos de graduação do curso de Psicologia do Centro 

Universitário UnirG, que estejam matriculados regularmente no nono ou décimo 

período de psicologia.  

  

3- DURAÇÃO  

  

A vigência das atividades no projeto será de 4 (quatro) meses, não podendo 

ultrapassar a data do término do último semestre letivo do curso de graduação do 

acadêmico.  

  

 



                                                                                                                
 

4- REQUISITOS DO CANDIDATO  

  

• Ser acadêmico regularmente matriculado no curso de Psicologia do Centro 

Universitário UnirG, do nono ou décimo período;  

 Ter concluído e sido aprovado nas disciplinas: Técnicas de Entrevista; 

Psicopatologia I e II; Aconselhamento Psicológico; Estágio Ênfase A (oitavo 

período); 

 Ter a disponibilidade de tempo solicitada para o projeto (mínimo de 6 horas 

semanais); 

 Ter as sextas-feiras à tarde livre (quando ocorre supervisão). 

  

5- OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO  

  

• Cumprir o horário das atividades designado pela coordenação do projeto;  

• Participar das reuniões e demais atividades às quais for convocado pela 

coordenação do projeto ou pela coordenação do curso; 

• Seguir as normas regulamentadas do Serviço Escola de Psicologia e do 

Manual de Estágio em Psicologia. 

  

6- INSCRIÇÕES  

  

• Serão registradas na Coordenação de curso de Psicologia a partir do 

preenchimento e da entrega da ficha de inscrição.  

• O período de inscrições: 07/08 (a partir das 19:00 horas, terça-feira) e 

10/08/2018 (até as 22:00 horas, sexta-feira). 

  

7- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

  

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida;  

b) 1 foto 3 x 4; 

c) Fotocópias do CPF e Carteira de Identidade;  

d) Histórico curricular dos períodos concluídos até o presente momento.  



                                                                                                                
  

8- PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

  

• Por meio de análise do histórico curricular e entrevista a ser efetuada no dia 

17/08/2018 a partir das 14 horas (sexta-feira) na sala de supervisão do SEPSi.  

  

9- PRAZOS  

 

• Lançamento do edital: 07/08/2018;  

• Inscrições:  07/08 a partir das 19:00 horas (terça-feira) à 10/08/2018 até às 

22:00 horas (sexta-feira);  

• Divulgação do resultado: 20/08/2018; 

• Início das atividades de extensão: 21/08/2018.  

  

10- OUTRAS DISPOSIÇÕES  

  

• Os casos omissos neste edital serão analisados pela coordenação do curso de 

Psicologia.  

  

 

Gurupi, 07 de Agosto de 2018.  

  

  

  

 

Ellen Fernanda Klinger 

Coordenadora do Projeto de Extensão 


