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EDITAL Nº 01/2017 - CEPPSI/UNIVASF 

 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO VOLUNTÁRIO PARA ATUAÇÃO NO  
CENTRO DE ESTUDOS E PRÁTICAS EM PSICOLOGIA – CEPPSI 

  
Tendo em vista o compromisso ético e para garantir a continuidade dos serviços oferecidos à comunidade atendida 
no Centro de Estudos e Práticas em Psicologia, e considerando a excepcionalidade do calendário acadêmico do 
semestre 2016.2; 
 
O Centro de Estudos e Práticas em Psicologia da UNIVASF, CEPPSI, com base no edital no. 13/2013 – PROEN, 
torna pública a realização do processo seletivo para o preenchimento de vagas para estágio voluntário, no CEPPSI – 
conforme as disposições a seguir. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. Poderão participar do processo seletivo alunos que estiverem com matrícula e freqüência regular no curso de 

Psicologia da UNIVASF, nos termos da Lei nº 11.788, de 25/09/2008. 

1.2. Constitui objeto deste Edital a contratação de Estagiário (a) que irá atuar no Centro de Estudos e Práticas em 
Psicologia da UNIVASF, CEPPSI, auxiliando na execução de ações inerentes ao tipo de formação profissional, 
possibilitando-lhes vivenciar, na prática, os conhecimentos teóricos que lhe foram ministrados.  

1.3. O Processo Seletivo será executado e acompanhado por professores supervisores que atuam no CEPPSI, e ou 
por um psicólogo técnico vinculado ao serviço.  

1.4. Os candidatos deverão ter disponibilidade para trabalhar até 20 horas semanais, em acordo com a lei 11.788 de 
25/09/2008, que rege a contratação de estágio. 

 
2. DAS VAGAS  

 
2.1. Serão oferecidas 09 (nove) vagas para estágio voluntário, distribuídas nos grupos de professores supervisores 

lotados no CEPPSI.  

2.2. O candidato deverá estar devidamente matriculado no curso de Graduação em Psicologia da UNIVASF e ter 

finalizado o Estágio Obrigatório 1 e 2. 
  

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas pessoalmente no período de 01 a 06 de março de 2017, no 

horário de 08h00 às 12h00 ou de 14h00 às 17h00, no Centro de Estudos e Práticas em Psicologia da UNIVASF 

(CEPPSI), com os técnicos administrativo. O CEPPSI fica localizado à Avenida José de Sá Maniçoba, S/N, 

Petrolina/PE. 

  
3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar: 
 

a) Comprovante de Matrícula atual (será aceito o comprovante não-oficial emitido pelo SIG@); 
b) Histórico escolar que comprove o desempenho em estágio profissionalizante; 
c) Formulário de Inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 
d) Currículo, no modelo Vitae da Plataforma Lattes; 
e) Carta de Intenção, expondo motivos para realizar o estágio voluntário; 
 

3.3. Não será permitida a complementação documental fora do prazo de inscrição sendo que a ausência de 
quaisquer documentos listados no item 3.2 deste Edital resultará no indeferimento da inscrição.  

3.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital e seus 

anexos, não podendo alegar desconhecimento. 



 
 
 
 
 
 
4. DO ESTÁGIO 

 
4.1. O Contrato de Estágio terá duração de 5 (cinco) meses, contados a partir da assinatura do termo de 
compromisso, até a data de colação de grau do aluno. 
 
4.2.  A jornada de estágio será limitada ao máximo de vinte horas semanais, em horário a ser previamente 
estabelecido de comum acordo com o (a) diretor (a) do serviço. 

 
 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. O processo seletivo consistirá em (cada item valerá de 0 a 10 pontos): 
 

a) Análise de currículo (peso 3);  
b) Análise da carta de intenção (peso 2); 

c) Análise do histórico escolar no que se refere à disciplina de Estágio Profissionalizante 1 (peso 5). 
 
5.2. Caso haja empate entre estudantes, terá preferência o candidato que: 
 

a) Obtiver maior pontuação na análise do currículo; 

b) Obtiver maior pontuação na carta de intenção; 

c) Tenha maior disponibilidade de horário.  
 
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

6.1. A classificação parcial final será divulgada pelo CEPPSI no dia 09 de março de 2017 e dia 13 de março de 2017 

será publicada a classificação final, nos murais do CEPPSI. 
 
7. ATIVIDADES PREVISTAS PARA O ESTAGIÁRIO 

 

As atividades previstas são (podendo ser alteradas/acrescentadas de acordo com as possíveis demandas)  
  7.1 Atendimentos individuais ou de grupos; 
7.2 Participação em supervisão clínica na área que estará vinculado; 

7.3 Atendimentos emergenciais e/ou de Plantão psicológico. 
 
 
8. DOS DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 

7.1. Cumprir de forma regular e pontualmente os horários pré-estabelecidos;  
7.2. Manter boa conduta e postura ética; 

7.3. Zelar pela estrutura física do ambiente e seguir as normas do serviço; 

7.3. Cumprir o plano de estágio proposto, executando as atividades que lhe forem designadas durante o estágio;  
7.4. Evolução atualizada dos prontuários dos usuários. 
 
8. DOS RECURSOS 

 

8.1. Os candidatos poderão apresentar recurso em relação à classificação parcial, por escrito, através do e-mail 

ceppsi@univasf.edu.br, o qual será respondido no prazo de até 01 (um) dia útil, também por escrito. 

8.2. Os recursos deverão ser enviados até às 17h00 do dia 10 de março de 2017.  
8.3. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, indicando, com precisão, os pontos a serem revisados, 

indicando o nome do candidato, CPF e telefone para contato. 

8.4 Os eventuais recursos referentes a este processo seletivo serão analisados e decididos pela diretoria  do CEPPSI 
e os supervisores do estágio. 
 
 
 
 



 
 
9. DO CRONOGRAMA 

 
 

ATIVIDADE DATA 
 

Publicação do presente edital no mural do CEPPSI, nos 
espaços públicos do Campus Petrolina e no site da 
UNIVASF 
 

24/02/2017 
 

Inscrição dos estudantes para o processo seletivo (no 
CEPPSI) 
 

01/03/2017 a 06/03/2017 

Análise dos documentos solicitados 
 

08/03/2017 

Publicação da classificação PARCIAL dos estudantes 
 

09/03/2017 

Prazo de entrega de recursos com relação a classificação 
PARCIAL  
 

10/03/2017 

Divulgação do Resultado Final 
 

13/03/2017 

Publicação da classificação FINAL dos estudantes 
 

13/03/2017 

Convocação dos estudantes para apresentação dos 
documentos, termo de compromisso, apólice de seguro de 
vida e informação sobre o início das atividades 
 

13/03/2017 a 14/3/2017 

Início das atividades de estágio 
 

16/03/2017 

 
 
 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. O preenchimento das vagas de estágio ocorrerá a partir do dia 16 de março de 2017, caso o termo de 

compromisso e apólice de seguro de vida estejam preenchidos e vigentes.  
10.2. Os casos omissos serão resolvidos por comissão designada pelo CEPPSI-UNIVASF. 
 
 

 
 
Petrolina, 24 de março de 2017 

 
 
 

 

Prof.ª Shirley Macedo  
Diretora do CEPPSI 

UNIVASF 



ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que este edital contém informações verdadeiras e que li, estou ciente e concordo com as normas do Edital CEPPSI/UNIVASF Nº 01/2017, de 24 de 

fevereiro de 2017, que regulamenta a seleção de estudantes de graduação Psicologia da UNIVASF para a realização de estágio não remunerado. 

 

Petrolina, _____, de ________________, de 2017. 

 

_____________________________________________  
Assinatura do candidato 
 



 


