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 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 COORDENADORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DISCENTE 

 

 

EDITAL Nº01/2021 – SELEÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS 

ESTUDANTIS 

 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal do Cariri - 

UFCA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as normas estabelecidas no 

Edital de Nº 01/2021/CEDP/DIARI, bem como na Lei 11.788/2008 e na Instrução 

Normativa Nº 213/2019 do Ministério da Economia (ME), torna público o Edital de 

Seleção para a contratação de estagiários de nível superior, ciclo 2021. As bolsas têm 

como objetivo incentivar e desenvolver atividades acadêmicas e administrativas 

vinculadas à Universidade nos diversos órgãos e unidades da UFCA. 

1. DAS VAGAS  

Serão selecionados estagiários para as seguintes vagas: 

Sub-Setor 
Qt
d 

Vagas Local Conhecimentos Necessários 

Coordenadoria 
de Apoio ao 
Desenvolviment
o Discente – 
Divisão de 
Apoio 
Psicológico e 
Divisão de 
Atenção à 
Qualidade de 
Vida do 
Estudante 

05 

02 -
Psicologia 

Divisão de 
Psicologia 
Campus 
Juazeiro do 
Norte 
(presencial 
ou de forma 
remota). 

Conhecimentos em: acolhimento 
psicológico, aconselhamento 
psicológico, orientação profissional, 
intervenção psicológica em situações 
de crise, saúde mental, dinâmica de 
grupo, campanhas de promoção à 
saúde, elaboração de materiais 
psicoeducativos, conhecimentos e 
habilidades em informática básica e 
pacote office. 

01 -
Psicologia 

Divisão de 
Psicologia 
Campus 
Barbalha 
(presencial 
ou de forma 
remota). 

Conhecimentos em: acolhimento 
psicológico, aconselhamento 
psicológico, orientação profissional, 
intervenção psicológica em situações 
de crise, saúde mental, dinâmica de 
grupo, campanhas de promoção à 
saúde, elaboração de materiais 
psicoeducativos, conhecimentos e 
habilidades em informática básica e 
pacote office. 

01 -
Psicologia 

Divisão de 
Psicologia 
Campus 

Conhecimentos em: acolhimento 
psicológico, aconselhamento 
psicológico, orientação profissional, 
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Crato 
(presencial 
ou de forma 

remota) 

intervenção psicológica em situações 
de crise, saúde mental, dinâmica de 
grupo, campanhas de promoção à 
saúde, elaboração de materiais 
psicoeducativos, conhecimentos e 
habilidades em informática básica e 
pacote office. 

  
01- 

Psicologia 

Divisão de 
Atenção à 
Qualidade 
de Vida do 
Estudante 
(presencial 
ou de forma 

remota) 

Conhecimentos em: psicologia da 
saúde, saúde coletiva, intervenção 
psicológica em situações de crise, 
dinâmica e manejo de grupos, 
educação em saúde com foco na 
realização de campanhas, elaboração 
de materiais psicoeducativos e de 
educação em saúde, metodologia da 
pesquisa, conhecimentos e 
habilidades em informática básica e 
pacote office. 

 

2. DOS REQUISITOS 

Os(as) candidatos(as) inscritos(as) para estagiar nesse setor deverão atender aos 

seguintes requisitos:  

 

a) Estar devidamente matriculado no curso de nível superior em Psicologia no 

semestre 2021.1, comprovado através de declaração de matrícula e histórico escolar 

com as disciplinas em curso no semestre vigente;  

 

b) Não possuir vínculo de estágio em outro órgão da administração pública direta, 

autárquica ou fundacional; 

 

c) Estar cursando a partir do 8° (oitavo) semestre ou 4º ano do curso; 

 

d) Apresentar bom rendimento acadêmico, comprovado através de histórico 

escolar atualizado, com média global igual ou superior a 7,00 (sete);  

 

e) Dispor de 20 (vinte) horas por semana para dedicar-se às atividades a serem 

desenvolvidas no serviço de Psicologia, presenciais ou remotas (de acordo com o 

contexto epidemiológico vigente), no seu respectivo campus de lotação;  
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f) Ter sido aprovado nas disciplinas listadas a seguir: Psicologia da Aprendizagem, 

Aconselhamento Psicológico, Psicologia Escolar, Psicologia da Saúde, Psicologia e 

Saúde Coletiva, Dinâmica de Grupo, Grupos: teorias e práticas; TTP – Teorias e 

Técnicas Psicoterápicas, ou disciplinas equivalentes às listadas. Em caso de dúvidas 

quanto à compatibilidade, será feita a análise da(s) ementa(s) da(s) disciplina(s) do 

curso ao qual o(a) estudante está vinculado; 

g) Ter cursado ou estar cursando ao menos um estágio profissionalizante 

supervisionado do curso de Psicologia; 

h) Para estágio na Divisão de Apoio Psicológico (campus de Barbalha, Crato e 

Juazeiro do Norte) o(a) candidato(a) deve possuir, preferencialmente, experiência com 

aconselhamento e acolhimento psicológico, grupos operativos, facilitação de rodas de 

conversa, organização de eventos acadêmicos, desenvolvimento de materiais 

psicoeducativos; 

i) Para estágio na Divisão de Atenção à Qualidade de Vida do Estudante (DQVE),  

o(a) candidato(a) deve possuir, preferencialmente, experiência com desenvolvimento 

de ações preventivas e de promoção à saúde do adulto, campanhas de Educação em 

saúde, grupos operativos, facilitação de rodas de conversa, organização de eventos 

acadêmicos, elaboração de materiais psicoeducativos e de educação em saúde e 

desenvolvimento de pesquisas. 

j) Apresentar domínio nas ferramentas básicas de informática (pacote office). 

 

3. DA BOLSA 

A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de segunda 

a sexta, com duração de 09 (nove) meses, no período de abril a dezembro de 2021. 

3.1 VALOR DA BOLSA 

Valor da bolsa Auxílio-transporte Total 

R$ 787,98 R$ 220,00 R$1007,98 
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a) O valor do auxílio-transporte será calculado com base nos dias úteis e dias 

trabalhados do mês a que se refere, sendo concedido R$10,00 por dia, com valor 

máximo de R$220,00 mensais;  

b) O valor do auxílio-transporte somente será pago caso haja deslocamento do(a) 

estagiário(a) para desenvolvimento das atividades do estágio; 

c)  O valor do auxílio-transporte não será pago aos estagiários que estiverem 

desenvolvendo as atividades de forma remota; 

d) O Estagiário deverá encaminhar mensalmente a frequência das atividades para 

conferência e assinatura do seu supervisor de estágio até o quinto dia útil de cada mês 

subsequente a realização das atividades. 

4. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas pela internet através do endereço  

https://forms.ufca.edu.br/, do dia 23 a 30 de março de 2021.  

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinalar a vaga a que desejam concorrer 

(campus Barbalha, Crato, Juazeiro ou Divisão de Atenção e Qualidade de Vida do 

Estudante) e anexar ao formulário de inscrição o histórico acadêmico, a declaração de 

matrícula e a carta de intenção, todos em formato pdf e legíveis.  

5. DA SELEÇÃO  

Os(as) candidatos(as) serão selecionados(as) por uma Comissão de Seleção formada 

por profissionais de Psicologia e áreas afins . 

A seleção dos(as) estagiários(as) acontecerá em 03 (três) fases, seguindo os critérios 

abaixo: 

a) Análise do histórico acadêmico – até 25 pontos (Eliminatório, se o rendimento global 

for inferior a 7 ou 70% de aproveitamento do curso e no máximo 3 reprovações) 

b) Carta de intenção – até 25 pontos; 

c) Entrevista – 50 pontos (Eliminatória e Classificatória) 

 

https://forms.ufca.edu.br/
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A análise do histórico levará em consideração a média global 7,00 (sete) como nota de 

corte. Para candidatos com média global de 7,00 a 7,99 será atribuída nota 8,33. Para 

candidatos com média global entre 8,00 e 8,99 será atribuída nota 16,66. E para 

candidatos com média global de 9,00 a 10,00 será atribuída a pontuação máxima de 

25,00 pontos. O histórico e a declaração de matrículas deverão ser anexados no ato da 

inscrição. 

A análise da carta de intenção – 25 pontos levará em consideração os seguintes itens: 

clareza, objetividade, uso da norma culta da língua portuguesa e contribuições do 

candidato(a) para as atividades relacionadas aos setores de Psicologia e Atenção à 

Qualidade de vida do Estudante. A carta de intenção deverá ser anexada no ato da 

inscrição. 

Na entrevista serão considerados como critérios de avaliação: experiências anteriores 

relacionadas às atribuições do estágio em psicologia, capacidade de comunicação, 

conhecimento técnico na área do estágio, capacidade de articulação entre teoria e 

prática, ética profissional, compatibilidade de horários do candidato com o 

funcionamento dos serviços. 

 

5. DO CALENDÁRIO 

 

Etapas Prazo 

Inscrição e envio de 
documentação 

De 23 a 30/03/2021 

Divulgação das inscrições 
deferidas 

31/03/2021 

Análise documental 31/03 a 06/04/2021 

Entrevista De 07 a 09/04/2021 

Resultado Preliminar 12/04/2021 

Período de recursos 12/04/2021 

Resultado Final 13/04/2021 

 

6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

A inscrição por parte do (a) estudante para o processo seletivo implica na aceitação de 

todos os itens constantes deste Edital. 
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Os casos omissos neste Edital serão apreciados e decididos pela Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis. 

7. CONTATOS 

Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Bairro Cidade Universitária 
Juazeiro do Norte – Ceará 
CEP: 63048-080 
Telefone Geral: 3312-5000  
e-mail: prae@ufca.edu.br 
psicologiajuazeiro.prae@ufca.edu.br 
saúde.prae@ufca.edu.br 
 
 
 

Juazeiro do Norte, 23 de Março de 2021. 

 
 

 

Liana de Andrade Esmeraldo Pereira 
Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis 

mailto:prae@ufca.edu.br
mailto:psicologiajuazeiro.prae@ufca.edu.br

