EDITAL Nº 02/2018
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM PSICOLOGIA ÊNFASE EM SAÚDE E
GESTÃO

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional – NAPI e o
Serviço de Psicologia Aplicada – SPA faz saber que se encontram abertas as
inscrições do processo seletivo para estágio obrigatório em Psicologia, o qual será
regido com base nas disposições deste edital. O estágio destina-se aos acadêmicos
de Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio – UNILEÃO.
1. DAS INSCRIÇÕES:
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
a. Período de 07 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2018.
Horário: 08h às 21h.
b. Local: Sala da Coordenação do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)
c. Informações: (88) 2101-1037 / (88) 2101-1048
d. Documentos exigidos:
 Ficha de inscrição (Anexo 1 deste edital) devidamente preenchida

disponível na Coordenação de Estágio do Curso de Psicologia da Unileão e no
site da instituição, anexo ao edital.;
 Histórico Acadêmico (Comprovante de matrícula e histórico escolar podendo ser
os gerados pelo aluno on-line)
 Carta de intenção explicitando o que o motiva a estagiar no NAPI (Mínimo de
25 linhas e máximo de 30);
Obs. Todos os documentos acima devem ser entregues na Coordenação do
Serviço de Psicologia Aplicada (SPA).
1.1 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
Alunos(as) dos 8º, 9º e 10º semestres devidamente matriculados(as) no curso
de graduação em Psicologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio – UNILEÃO que
tenham optado pela Ênfase em Saúde ou Gestão, que:
a. Estejam matriculados no Estágio em ÊNFASE I, II ou III;
b. Tenham sido aprovados(as) na disciplina Psicologia Escolar;

c. Tenham sido aprovado(as) na disciplina Aconselhamento Psicológico;
d. Tenham sido aprovado(as) na disciplina Dinâmica de Grupo;
e. Tenham disponibilidade de, no mínimo, 08 (oito) horas semanais, dias e
horários a combinar com o supervisor de campo.
2. DAS VAGAS:
Serão disponibilizadas 03 (três) vagas de estágio, dividias em: 01 vaga para ênfase
em Gestão e 02 vagas para ênfase em Saúde.
3. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS:
A seleção dos candidatos se dará a partir da avaliação da fase do processo
seletivo descrito no item 4 deste edital. As vagas disponíveis somente serão
preenchidas por candidatos (as) que forem considerados aptos, segundo os critérios
da instituição.
4. DO PROCESSO SELETIVO:
4.1 - SELEÇÃO:
a. Dia 1 9 /02/18 (segunda-feira) – Avaliação da documentação apresentada
na inscrição e classificação segundo índice Geral de Curso e análise da
Carta de Intenção.
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
O resultado deste certame será divulgado no dia 20 de fevereiro de 2018 no
site da Unileão e na Coordenação de Estágio em Psicologia do Centro Universitário
Dr. Leão Sampaio.
6. DO COMPROMISSO COM A INSTITUIÇÃO CONCEDENTE:
Os candidatos selecionados deverão se apresentar ao Núcleo de Apoio
Psicopedagógico Institucional – NAPI, Campus Lagoa Seca, no dia 21 de
fevereiro de 2018, t u r n o m a n h ã ( a p a r t i r d a s 8 h ) munidos de ofício
emitido pela Coordenação de Estágio do Curso de Psicologia do Centro
Universitário Leão Sampaio - UNILEÃO. O ingresso no campo de estágio será
oficializado através da assinatura do Termo de Compromisso, no qual os estagiários
aceitam as normas e exigências da supervisora de campo.

7. DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO:
As atividades do estágio serão iniciadas no dia 21 de fevereiro de 2018. A
carga horária mínima será de 80 horas para os alunos matriculados em Ênfase I, II
e III sendo o cumprimento dessas horas distribuídas equitativamente no semestre
2018.1.
8. DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO:
O Serviço de Psicologia A p l i c a d a – S P A e o N ú c l e o d e A p o i o
P s i c op e d a g ó g i c o - N A P I , resguardam-se no direito de modificar as datas
previstas neste certame, comprometendo a dar ciência a todos os candidatos
inscritos, em tempo hábil, sobre eventuais mudanças através do site da Unileão e na
Coordenação do Curso de Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio UNILEÃO.

Juazeiro do Norte (CE), 07 de fevereiro de 2018.

Karina Morais Botelho
Coordenação do NAPI

Flaviane Cristine Troglio da Silva
Coordenação do Curso de Psicologia

Anexo I
FICHA DE INCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – NAPI
ÊNFASE EM SAÚDE E GESTÃO
NOME:
ENDEREÇO:
CIDADE:
E-MAIL:
TELEFONE(S):
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO:
_____________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
DATA:

/ _______

/__________
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