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EDITAL N.º 23/2017/PRAE, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO DE RESERVA DE VAGAS DE
ESTÁGIO

O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, torna público edital para seleção de cadastro de reserva de vagas de
estágio.
1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis abre processo seletivo para a formação de
cadastro de reserva destinado a estudantes da UFSC para possível realização de estágio nas
áreas discriminadas no Anexo I, no ano de 2018.
1.2 O Cadastro de Reserva de Vagas consiste em uma lista de classificação, da qual
poderão ser convocados candidatos para preenchimento de vagas de estágio nãoobrigatório PIBE que surgirem no semestre 2018.1. A classificação no cadastro de reserva
de vagas não garante direito à vaga pretendida.
1.3 Os candidatos à vaga devem estar regularmente matriculados no curso de Graduação
de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, conforme Anexo 1.
1.4 Os candidatos devem observar a Resolução Normativa n. 14/CUn/2011, que
regulamenta os estágios curriculares dos estudantes dos cursos de graduação da
Universidade Federal de Santa Catarina, bem como, atender às exigências do seu curso
(questões curriculares, normativas dos conselhos profissionais, dentre outros), quando
houver, para realizar estágio não obrigatório, observado o plano de atividades.
2 DAS VAGAS
2.1 As vagas para as quais poderão ser convocados os candidatos classificados neste edital
referem-se a estágio não-obrigatório PIBE, com carga horária de 20 horas semanais sendo
estas vinculadas ao Serviço de Psicologia Educacional da Coordenadoria de Assistência
Estudantil (CoAEs/PRAE).
2.2 As principais competências e atividades estão especificadas no Anexo I. São prérequisitos:
a) Estar regularmente matriculado e preferencialmente cursando da terceira fase em diante
do curso de Psicologia da UFSC;
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b) Apresentar índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a seis;
c) Possuir histórico escolar do curso sem reprovação por falta (FI);
d) Não receber outra bolsa concedida pela Universidade ou por outro órgão financiador,
nem vínculo empregatício, exceto os benefícios destinados a promover a permanência
estudantil;
e) Ter disponibilidade, se e quando da convocação do candidato, de 20h semanais para a
realização das atividades previstas.

3 INSCRIÇÃO
3.1 Os estudantes interessados deverão se inscrever presencialmente no Serviço de
Psicologia Educacional, da Coordenadoria de Assistência Estudantil (CoAEs/PRAE),
localizado no térreo do prédio Reitoria I até o dia 17 de novembro de 2017, no horário das
8h às 12h e das 14h às 16h, apresentando a seguinte documentação:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo II);
b) Histórico escolar;
c) Curriculum vitae resumido e atualizado.
3.2 A lista com os nomes dos candidatos que tiveram a inscrição homologada será
divulgada a partir do dia 22 de novembro de 2017, no site da PRAE (www.prae.ufsc.br),
juntamente com os horários das entrevistas.
3.2.1 Os candidatos que não atenderem na íntegra a Resolução Normativa n. 14/CUn/2011
não terão suas inscrições homologadas.

4 PROCESSO SELETIVO
4.1 A avaliação dos candidatos ocorrerá em duas etapas: avaliação do currículo e entrevista
previamente agendada.
4.1.1 A avaliação do currículo terá como objetivo conhecer a trajetória estudantil/
acadêmica/ profissional do estudante;
4.1.2 A entrevista terá como objetivo analisar a correspondência entre as atividades
realizadas no Serviço de Psicologia Educacional da CoAEs/PRAE e os interesses,
motivações e objetivos do estudante em relação à sua formação acadêmica e profissional.
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5 DA REMUNERAÇÃO
5.1 A vaga de estágio, se e quando preenchida pelo candidato, será remunerada de acordo
com as normas da bolsa estágio, cujo valor corresponde a R$ 496,00 mensais (R$ 364,00
da bolsa e R$ 132,00 de vale transporte).

6 DO RESULTADO
6.1 O resultado da seleção será disponibilizado na página da PRAE até o dia 05 de
dezembro de 2017.

PEDRO LUIZ MANIQUE BARRETO
(Original firmado)
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Anexo I: Áreas, Atividades, Competências e Vagas
Área do
Identificação

VAGA
Psicologia/CoAEs/PRAE

Atividades e Competências

Nº
VAGAS

conhecimento

Curso de
Graduação em
Psicologia

Orientação aos estudantes de graduação que chegam ao
Serviço de Psicologia Educacional da Coordenadoria
de Assistência Estudantil/PRAE, agindo com
transparência e ética em relação a qualquer
procedimento adotado. Levantamento de dados dos
estudantes acolhidos para subsidiar as ações
desenvolvidas
pelo
setor.
Realização
de
mapeamento/atualização dos serviços de saúde e da
rede socioassistencial do município de Florianópolis e
região para prestar informações adequadas aos
estudantes. Participação em grupo de estudo, de
produção científica e atividades referentes à Psicologia
Educacional no contexto do Ensino Superior.
Participação e coordenação de grupos.
Elaboração de relatórios das atividades realizadas.
Auxílio às atividades relacionadas, organização de
documentos, atualização de dados e pesquisas
bibliográficas. Participação em supervisão local.

* Ter disponibilidade de 20 horas semanais para realização das atividades previstas
* Formação de cadastro de reserva

*
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Anexo II – Ficha de inscrição

NOME:
CURSO: Psicologia

FASE:

MATRÍCULA:

CPF:
RG:
TELEFONE:
EMAIL:
ENDEREÇO:

JUSTIFIQUE SEU INTERESSE PELA VAGA DE ESTÁGIO:

Se sua inscrição for homologada, você tem disponibilidade para entrevista em: (assinale todas as opções
possíveis)

- 28/11/17: ( )manhã ( )tarde

- 29/11/17: ( )manhã ( )tarde

DATA:
ASSINATURA:
Anexos: 1) Histórico Escolar | 2) Curriculum vitae

