
 

 

 

 

 

 PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NO SAPP (PUCRS): 

Vagas disponíveis nos seguintes Núcleos: 

• Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem: Psicanálise (Turnos: diurno e noturno) 

• Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem: Sistêmica (Turnos: diurno e noturno)  

• Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem: TCC (Turnos: diurno e noturno) 

• Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional (Turno: diurno) 

• Núcleo de Psicologia Social e Institucional (Turno: diurno) 

• Núcleo de Psicologia da Carreira e do Trabalho (Turno: diurno) 

ORIENTAÇÕES DAS INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO SAPP (PUCRS) 

2020/2: 

• Período para inscrições online: 14/07/2020 a 26/07/2020 (Limite: 23h59min)  

Para efetivação da inscrição é necessário enviar, por e-mail, para o(a) supervisor(a) responsável os seguintes 

documentos: 

1. Ficha de inscrição preenchida (disponível no site); 

2. Autobiografia (máximo 2 páginas) e Carta Motivacional (máximo 1 página); 

3. Histórico acadêmico completo - incluindo o Coeficiente de Rendimento Parcial nas Disciplinas - 

CRPD - (disponível no portal do aluno); 

4. Currículo resumido. 

Procedimento para inscrição: enviar, dentro do prazo estipulado, os documentos solicitados para o e-mail 

do(a) supervisor(a) responsável - disponível na lista abaixo. É necessário escrever no título/assunto do e-mail 

seu nome e a palavra “inscrição”. Conferir e-mail de confirmação do recebimento da inscrição. 

E-mails dos supervisores: 

• Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem Psicanálise: matheus.sgarioni@pucrs.br  

• Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem Sistêmica: monique.schwochow@pucrs.br    

• Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem TCC: marcio.barbosa@pucrs.br  

• Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional: berenice.roza@pucrs.br  

• Núcleo de Psicologia Social e Institucional: gabriela.baptista@pucrs.br  

• Núcleo de Psicologia da Carreira e do Trabalho: monica.sparta@pucrs.br  

  

• Processos seletivos: além da análise dos documentos, os processos seletivos irão envolver entrevistas 

coletivas e/ou individuais online, através do aplicativo ZOOM. Os dias, horários e links serão 

informados através do e- mail utilizado pelo aluno para inscrição.  

• Resultados: Os candidatos aprovados receberão e-mail, o qual deverá ser respondido com a 

confirmação ou não do interesse na vaga. A ausência de confirmação em até três dias úteis será 

entendida como desistência da vaga. 
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