
 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO E CADASTRO 

RESERVA DE ESTAGIÁRIOS EM PSICOLOGIA - EDITAL Nº 03/2019 

 

ERRATA  

 

1. No subitem 2.1 do Edital nº 03/19 onde se lê: 

(...) 

 

Quantidade de 

vagas/ cargo-

função 

Departamento Área 
Carga horária de 

estágio 

Requisitos 

 

02 (dois) 

Estagiários em 

Psicologia. 

Escola de Saúde 

Serviço de 

Psicologia 

Aplicada 

30 (trinta) horas 

semanais, de 

segunda a sexta-

feira, 13:00 às 19:00 

horas. 

Estar regularmente* 

matriculado no 

5º período do curso ou 

seguintes. 

 

O candidato inscrito 

deve estar faltando pelo 

menos 01 (um) ano para 

o término do curso. 

* Considera-se regularmente matriculado o estudante que não possua pendências acadêmicas 

em disciplinas anteriores ao 5º período. O candidato aprovado deverá, até a data da posse, ter 

concluído ou estar matriculado no 5º período. 

 

 

Leia-se: 

 

 

Quantidade de 

vagas/ cargo-

função 

Departamento Área 
Carga horária 

de estágio 

Requisitos 

 

02 (dois) 

Estagiários em 

Psicologia. 

Escola de 

Saúde 

Serviço de 

Psicologia 

Aplicada 

30 (trinta) horas 

semanais, de 

segunda a sexta-

feira, 13:00 às 

19:00 horas. 

Estar regularmente* 

matriculado no 

4º período do curso ou 

seguintes. 

 

O candidato inscrito 

deve estar faltando pelo 

menos 01 (um) ano para 

o término do curso. 

* Considera-se regularmente matriculado o estudante que não possua pendências 

acadêmicas em disciplinas anteriores ao 4º período. O candidato aprovado deverá, até a 

data da posse, ter concluído ou estar matriculado no 4º período.  

 

 



 

 

 

 

 

 

2. No Anexo III do Edital nº 03/2019 onde se lê: 

 

 

DATA REALIZAÇÃO LOCAL 

14/06/2019 Publicação do edital 
Site da FAPAM (publicações 

do SPA) 

17/06/2019 Início das inscrições e entrega dos documentos  Secretaria do SPA 

24/06/2019 Encerramento das inscrições  Secretaria do SPA  

25/06/2019 Publicação de inscrições deferidas 
Site da FAPAM (publicações 

do SPA) 

25/06/2019 à 

28/06/2019 

Período de entrevistas, horário a ser informado, 

via e-mail, ao candidato. 

Sala do SPA 

Das 15 às 17 horas 

01/07/2019 Período de recursos Secretaria do SPA 

03/07/2019 Publicação dos aprovados e resultado final 
Site da FAPAM (publicações 

do SPA) 

 

 

2. Leia – se: 

 

 

Pará de Minas (MG), 24 de junho de 2019. 

 

 

EUNAIHARA LÍGIA LIRA MARQUES 

Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada 

DATA REALIZAÇÃO LOCAL 

14/06/2019 Publicação do edital 
Site da FAPAM (publicações do 

SPA) 

17/06/2019 
Início das inscrições e entrega dos 

documentos  
Secretaria do SPA 

28/06/2019 Encerramento das inscrições  Secretaria do SPA  

01/07/2019 Publicação de inscrições deferidas 
Site da FAPAM (publicações do 

SPA) 

02/07/2019 

à 

05/07/2019 

Período de entrevistas, horário a ser 

informado, via e-mail, ao candidato. 

Sala do SPA 

Das 15 às 17 horas 

08/07/2019 Período de recursos  
 

Secretaria do SPA  

09/07/2019 Publicação dos aprovados e resultado final 
Site da FAPAM (publicações do 

SPA) 


