
 

Retificação do EDITAL Nº01/2021 – SELEÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO DA 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS  
 
Em razão das limitações orçamentárias informadas pelo Gabinete da Reitoria em 
31/03/2021, relacionadas ao não sancionamento da Lei Orçamentaria Anual (LOA), 
a qual afeta diretamente o pagamento de bolsas e estágios, informamos que o prazo 
para contratação no referido edital passará a ser de 8 meses, ou seja, de Maio a 
Dezembro de 2021. 
 
Assim, onde se lê: 
 
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. 
 
Leia-se  
3. DA BOLSA  
A bolsa terá carga horária de 20 (vinte) horas semanais a serem cumpridas de segunda 
a sexta, com duração de 08 (oito) meses, no período de Maio a dezembro de 2021. 
 

 
Também informamos retificações no edital no que diz respeito aos requisitos: 
 
Onde se lê: 
2. DOS REQUISITOS 
(...) 
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; 
 
Leia-se: 
 
f) Ter sido aprovado nas disciplinas listadas a seguir: Psicologia da Aprendizagem, 
Aconselhamento Psicológico, Psicologia Escolar, Psicologia da Saúde e/ou 
Psicologia e Saúde Coletiva, Dinâmica de Grupo e/ou 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; 
 
 
O Cronograma do Edital Também sofrerá alterações passando a seguir os 

seguintes prazos: 

Etapas  Prazo  

Inscrição e envio de 
documentação  

De 23 a 30/03/2021  



Divulgação das 
inscrições deferidas  

05/04/2021  

Análise documental  05 e 06/04/2021  

Entrevista  De 07 a 13/04/2021  

Resultado Preliminar  14/04/2021  

Período de recursos  15/04/2021  

Resultado Final  16/04/2021  

 


