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SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA (SPA) 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO E CADASTRO 
RESERVA DE ESTAGIÁRIOS EM PSICOLOGIA  

 
EDITAL 03/2019 

 
A Coordenação do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), no uso de suas atribuições, tornam 

pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado visando o preenchimento e 

contratação de 02 (duas) vagas de Estágio em Psicologia e para formação de um cadastro reserva 

para o Serviço de Psicologia Aplicada, nos termos abaixo:  

 

1. DO PROCESSO SELETIVO  
 
1.1. O processo seletivo, objeto do presente Edital, compõe-se das seguintes fases: 

 

1.1.1. Inscrição;  

1.1.2. Entrevista com a Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada, de natureza eliminatória e 

classificatória;  

1.1.3. Análise geral do desempenho acadêmico, de natureza classificatória e como critério de 

desempate. 

 

1.2. O processo seletivo será conduzido pela Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada, 

sendo possível a participação de outros professores do curso de Psicologia, se a comissão do 

referido edital julgar necessário.  

 

1.3. As contratações têm prazo determinado de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogadas por igual 

período, nos termos da Lei 11788/08. 

 

1.4. Caberá ao departamento pessoal indicar as providências necessárias para a contratação dos 

candidatos aprovados.  

 

1.5. O prazo de validade do processo seletivo é de 01 (um) ano, contado da data da publicação do 

Edital no site da FAPAM, no local destinado às publicações do SPA, podendo ser prorrogado por 

igual período.  

 

2. DAS VAGAS, DO CADASTRO RESERVA, DA REMUNERAÇÃO, DO REGIME DE 
ESTÁGIO E DOS REQUISITOS 

 
2.1. O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital tem por objetivo o 

preenchimento e contratação de ESTAGIÁRIOS EM PSICOLOGIA, de acordo com o quadro de 

vagas a seguir: 
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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. 

 

2.1.1 Visando o cumprimento da carga horária do Estágio Curricular Obrigatório, os candidatos 

selecionados e admitidos para a função, poderão iniciar o horário das atividades no Serviço de 

Psicologia Aplicada às 12h00min. Caso haja interesse de mais de um candidato pelo cumprimento 

do Estágio Curricular Obrigatório no SPA, poderá ocorrer, entre eles, a alternância de horário no 

início das atividades. 

 

2.2. Todos os participantes do Processo Seletivo receberão uma classificação, desde que não sejam 

eliminados durante a seleção. Esta classificação ficará disponível no site, bem como no mural do 

Serviço de Psicologia Aplicada. 

 

2.3. Em caso de desistência da vaga do estágio, o aluno deverá: 

I – Apresentar justificativa por escrito à Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada; 

II – Encaminhar comunicação por escrito ao Departamento de Recursos Humanos. 

 

2.4. A Coordenação do Serviço de Psicologia Aplicada terá o prazo máximo de 07 (sete) dias a 

contar da data da apresentação da justificativa, para convocar o próximo estagiário, obedecendo à 

ordem de classificação do cadastro de reserva. 

 

2.5 A bolsa estágio encontra-se descrita no quadro seguinte: 

 

Cargo Bolsa-estágio  Modalidade de pagamento da 

bolsa 

Estagiário em 

Psicologia 

 

A carga horária mensal será de 150 horas, o 

que equivale a R$ 680,45 (Seiscentos e 

oitenta reais e quarenta e cinco centavos) de 

Desconto sobre o valor da 

mensalidade enquanto durar o 

estágio. 
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desconto na mensalidade. 

Sendo proporcional nos meses de início e 

final de término do estágio.  

 

Observação importante: As bolsas e os descontos não são cumulativos. Dessa maneira, na 

hipótese de o(a)(s) estagiário(a)(s) selecionado(a)(s) já gozar de algum desconto ou bolsa de 

estudos, será necessária uma análise por parte do aluno e do Departamento Pessoal para 

concessão do desconto, prevalecendo o que for mais benéfico para o(a) estudante. Nesta 

situação o aluno deve comunicar por escrito ao Departamento Pessoal a escolha feita. 

 

2.6. As funções dos estagiários são resumidas no quadro seguinte: 

 

 

Cargo/função Descrição das atribuições 

Estagiário em 

Psicologia 

Compete aos Estagiários em Psicologia: 

 

I. Desenvolver habilidades de gerenciamento de clínica psicológica, a partir 

de práticas em atividades voltadas para marcações, planejamentos, 

atendimento e controle de documentos. 

  

II. Colaborar e apoiar o Coordenador do SPA, professores e estagiários para a 

manutenção dos serviços de atendimento psicológico oferecidos à 

comunidade.  

 

III. Em suas atribuições administrativas, organizar principalmente as rotinas do 

serviço, sendo também responsáveis pela manutenção dos materiais e do 

patrimônio desses espaços.  

 

Suas demais funções no SPA consistem:  

 

I. Receber, expedir e controlar as correspondências; 

II. Acompanhar a atualização e organização de todos os arquivos; 

III. Apoiar a tramitação de documentos; 

IV. Repassar as informações solicitadas pelo Coordenador do SPA; 

V. Dar suporte administrativo às atividades; 

VI. Controlar as ligações telefônicas do SPA; 

VII. Comunicar aos Coordenadores sobre quaisquer situações atípicas que 

ocorram nas dependências do SPA; 

VIII. Controlar o uso de computadores, impressoras, materiais de escritório, 

fichas, documentos e outros, a serem usados nas dependências do SPA; 

IX. Protocolar o manuseio dos testes psicológicos; 

X. Realizar trabalho de recepção, agendamento e gerenciamento da rotina 

dos atendimentos e serviços; 

XI. Cumprir e fazer cumprir os Manuais dos Estágios Específicos e do 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA); 

XII. Desempenhar todas as atividades de acordo com o Código de Ética 

Profissional, com total sigilo nas diversas ações desempenhadas e/ou 

acompanhadas no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA).  
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3. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições para este processo seletivo serão realizadas na Secretaria do Serviço de 

Psicologia Aplicada, no campus da FAPAM – Faculdade de Pará de Minas. As inscrições terão 

início em 17/06/2019 e terminarão 27/06/2019, das 13h00min às 18h30min.  

 

3.2 NÃO SERÁ COBRADA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

3.3. Documentos exigidos no ato da inscrição: 

 

3.3.1. Requerimento de inscrição assinado (ANEXO I); 

3.3.2. Cópia de documento de identificação;  

3.3.3. Declaração de disponibilidade prevista para a realização do cargo (ANEXO II); 

3.3.4. A Carta de Intenção deverá ser elaborada de próprio punho, consubstanciada nas qualidades 

favoráveis para o desempenho do cargo, bem como pautada nas justificativas que levam o 

participante a ocupar a função pretendida. 

 

3.2. A inscrição poderá ser efetuada por procurador legalmente constituído, mediante entrega de 

procuração particular, com firma reconhecida, acompanhada de cópia legível de termo de ciência 

sobre possuir total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador e arcando com 

as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de 

inscrição.  

 

3.3. Não serão aceitas inscrições feitas por correio eletrônico, telefone ou outro meio de 

comunicação, restringindo-se, pois, à presença do candidato ou de seu procurador no local de 

inscrições designado. 

 

4. DOS RECURSOS 

 
4.1. O candidato poderá recorrer da decisão de não homologação de sua inscrição, de modo 

fundamentado, via internet pelo e-mail coord.spa@fapam.edu.br. 

 

4.2. A decisão dos recursos será publicada no website da FAPAM, e no local destinado às 

publicações do Serviço de Psicologia Aplicada.  

 

4.3. O prazo para recurso é de 24h, iniciando-se da publicação do resultado. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

 
5.1. O processo seletivo será efetivado por meio de: 

 

5.1.1. Entrega de documentação no ato da inscrição, conforme item 3.3 deste edital. Deferimento da 

inscrição. 

mailto:coord.spa@fapam.edu.br
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5.1.2. Entrevista a ser realizada de acordo com o ANEXO III, pela banca examinadora. Sendo de 

caráter classificatório e eliminatório, o candidato estará apto ao estágio no Serviço de Psicologia 

Aplicada; 

5.1.4. Em caso de empate, a Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada solicitará à Secretaria 

da IES o histórico geral dos alunos participantes.  

I - O primeiro critério a ser utilizado será a maior média entre as disciplinas cursadas até o 4º 

período do curso de Psicologia; 

II – Permanecendo o empate, será utilizado o critério de idade, ou seja, o mais velho precederá ao 

mais novo, assumindo o cargo.  

 

5.2. Na entrevista, será avaliado o perfil, o desempenho e as melhores aptidões do candidato, 

através de testes, questionamentos para o desempenho da função. As aptidões almejadas são: 

organização, pontualidade, simpatia, postura ética, habilidades interpessoais, discrição, iniciativa, 

atenção, dentre outras que se fizerem necessárias.    

 

5.3. Os candidatos inscritos receberão, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, via e-mail, 

o horário e local para as entrevistas, conforme cronograma (ANEXO III), bem como será anexado 

no mural do Serviço de Psicologia Aplicada. 

 

5.4. Após a aprovação, os candidatos poderão ser convocados a qualquer momento, por meio de 

publicação no site da FAPAM, e no mural do Serviço de Psicologia Aplicada, devendo o aluno 

comparecer ao Departamento Pessoal, no prazo de 5 dias úteis contados a partir da data da 

convocação, para tomar ciência da documentação que deverá ser apresentada. 

 

 

6. DA BANCA EXAMINADORA E DE RECURSOS 

 
6.1. A banca examinadora, para o processo seletivo, será composta pelos seguintes membros:  

 

MEMBRO FUNÇÃO 

Ana Luiza Brandão Leal Análises e entrevistas  

Eunaihara Ligia Lira Marques Análises e entrevistas 

Natália Nunes Scoralick Lempke Análises e entrevistas  

 

7. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

 
7.1. Todas as etapas do certame serão aplicadas nas dependências do Serviço de Psicologia 

Aplicada, no campus da FAPAM. 

 

8. INFORMAÇÕES FINAIS 

 
8.1. Todo o certame e suas respectivas fases serão publicados no site da FAPAM, e no mural do 

Serviço de Psicologia Aplicada.   

 

8.2. Não será permitida a complementação de documentação fora do prazo de inscrições. 
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8.3. O(s) estagiário(s) selecionado(s) receberá(ão) a relação de documentos necessários que 

deverá(ão) ser entregue(s) no Departamento Pessoal desta IES, onde serão informados de todo o 

procedimento de formalização e início do estágio. 

 

8.4. As eventuais alterações e casos omissos serão resolvidos pela comissão e serão publicadas no 

site da FAPAM – Faculdade de Pará de Minas e no mural de avisos do Serviço de Psicologia 

Aplicada. 

 

 

Pará de Minas (MG), 14 de junho de 2019. 

 

 

 

EUNAIHARA LÍGIA LIRA MARQUES 

Coordenadora do Serviço de Psicologia Aplicada 
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ANEXO I 
 

 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
PREVISTO NO EDITAL 03/2019 

 
 

 

 

Eu,_________________________________________________________, estudante regularmente 

matriculado(a) sob o número________________________ no________ Período/Semestre do Curso 

de_______________________, oferecido por esta Instituição de Ensino Superior, venho requerer 

minha inscrição no Processo Seletivo de Estagiário de Psicologia do Serviço de Psicologia Aplicada 

- SPA. 

 

Para tanto, declaro que conheço todo o teor do aludido Edital, a cujas regras e condições submeto-

me, declarando que preencho as condições previstas nesse ato normativo e apresentando a 

documentação elencada no referido documento. 

 

Deixo aqui meus contatos: 

Telefone(s):_____________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________  

 

 

Nestes termos, peço deferimento. 

 

 

 

Pará de Minas (MG),_____ de__________ de 2019. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do estudante 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

 

Eu,_________________________________________________________, estudante regularmente 

matriculado(a) sob o número________________________ no________ Período/Semestre do Curso 

de_______________________, oferecido por esta Instituição de Ensino Superior, declaro, para fins 

de comprovação que não realizo atividades dentro do horário solicitado para ocupação da vaga de 

estagiário. Sendo assim, possuo disponibilidade de horário que me permita realizar as funções 

conforme previsto no Edital 03/2019. 

 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

Pará de Minas (MG),_____ de__________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do estudante 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA  
 
 

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) 

   

 

 


