
 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 

ESPECÍFICO - SAPP 2023.1 (PUCRS): 

 

 

A Coordenação do Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia 

do (SAPP), Serviço-Escola do Curso de Psicologia da PUCRS, comunica 

abertura de processo seletivo para o Estágio Específico em Psicologia, 

referente ao semestre de 2023.1. O processo seletivo será regido pelas 

normas e procedimentos descritos no presente Edital e conduzido pela 

Coordenação do SAPP, seguindo-se os prazos indicados no Cronograma do 

Processo Seletivo. 

A seleção destina-se a estudantes de Psicologia da PUCRS, que 

possuam os pré-requisitos para matrícula em disciplina de Estágio 

Específico. Os pré-requisitos estão disponíveis no Moodle (área Psicologia). 

Para fins dos processos que envolvem este edital, incluindo o envio de 

documentos e a publicação de resultados, bem como todos os contatos que 

se fizerem necessários, os(as) candidatos(as) inscritos(as) deverão 

considerar os canais de contato e divulgação que seguem: 

 

 

SAPP – Escola de Ciências da Saúde e da Vida 

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 11 – sala 209 

Telefone: 33203561 

Email: sapp@pucrs.br 

 

 

Vagas disponíveis: 

● 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 (Turnos: diurno e noturno) 

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

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

noturno) 

 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO DE 

ESTÁGIO SAPP (PUCRS) 2023.1: 

 

Para efetivação da inscrição é necessário entregar, na Secretaria do 

SAPP (Prédio 11 - 2º andar / PUCRS), os seguintes documentos impressos: 

 

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

2. Autobiografia (máximo 2 páginas); 

3. Carta Motivacional (máximo 1 página); 

4. Histórico escolar conforme seriação aconselhada com grau - 

incluindo o Coeficiente de Rendimento Parcial nas Disciplinas 

- CRPD - (disponível no portal do (a) estudante); 

5. Currículo resumido. 

Com o intuito de auxiliar no processo seletivo, o Núcleo de Psicologia 

da Carreira e do Trabalho desenvolveu uma cartilha detalhando os principais 

aspectos da seleção. O material pode ser acessado a partir do seguinte link:  

Preparação para Seleção de Estágio.pdf 

 

Procedimento para inscrição:  

 Dentro do prazo estipulado, deve-se entregar todos os documentos 

solicitados na Secretaria do SAPP (PUCRS) presencialmente. 

Ressalta-se que a Secretaria não irá responsabilizar-se por sinalizar 

documentos incompletos ou ausentes. Os(as) candidatos(as) que 

não entregarem todos os documentos ou entregarem documentos 

incompletos não serão considerados(as) inscritos(as). 

 

https://brpucrs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/10088438_pucrs_br/EUUEKNQtfeBDmZCtC4WbVOMBLC5SSkm1vRbp7T7lG7B2PQ?e=1RkguN


 O SAPP (PUCRS) permite a inscrição dos(as) candidatos(as) no 

processo seletivo de mais de um Núcleo. No entanto, é fundamental 

que, para cada inscrição, o(a) candidato(a) entregue todos os 

documentos separadamente. Exemplo: o(a) candidato(a) deseja 

inscrever-se para o Núcleo de Psicologia Clínica Psicanálise e, 

também, para o Núcleo de Psicologia Social e Institucional. Para 

tanto, deverão ser entregues os 5 documentos para inscrição no 

processo seletivo do Núcleo de Psicologia Clínica Psicanálise e 

outros 5 documentos para inscrição no processo seletivo do Núcleo 

de Psicologia Social e Institucional. Na prática, neste exemplo, o(a) 

candidato(a) estará fazendo duas inscrições, uma para cada Núcleo. 

 

 Além da análise dos documentos, o processo seletivo irá envolver 

entrevistas coletivas e/ou individuais presenciais, agendadas 

previamente através de e-mail. Os dias, horários e locais serão 

informados através do e- mail indicado pelo(a) estudante na 

inscrição.  

 

 Os(as) candidatos(as) deverão confirmar seu interesse ou não na 

vaga, na Secretaria do SAPP (PUCRS), até a data informada no 

cronograma. A ausência de confirmação, dentro do prazo estipulado, 

será entendida como desistência da vaga. As (Os) suplentes 

poderão ser contatados(os) por e-mail e/ou telefone 

 

 

Critérios de seleção 

 

Para fins de resultado, será levado em consideração o desempenho em 

todas as etapas do processo seletivo. O currículo será avaliado considerando-

se todos os documentos entregues e as atividades/cursos na área do Núcleo 

de interesse. As entrevistas serão avaliadas considerando-se os critérios 

orientadores: motivação, responsabilidade, iniciativa, organização, 

disponibilidade para o trabalho em equipe, comunicação clara e consistente, 

autonomia, postura e aplicação teórico-prática. 



 

 

Cronograma 

Período de inscrições 21/10/2022 até 04/11/2022 

 

Processos seletivos coletivos e 

individuais; 

 

07/11/2022 até 28/11/2022 

Divulgação dos resultados 29/11/2022 

Confirmação de interesse na vaga 29/11/2022 até 01/12/2022 

Acolhimento e ambientação para 

novos(as) estagiários(as); 

05/12 a 15/12 

 

Por fim, os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão 

analisados e julgados pela Coordenação do SAPP. Este Edital tem vigência 

apenas para o processo Seletivo de Estágio Específico no SAPP, com vistas 

ao ingresso em 2023.1.  

 

 

 

Porto Alegre, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Roberta Fin Motta 

Coordenadora do SAPP (PUCRS) 

 

 

 


