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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
Programa Bolsa Estágio - PBE 

 
Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados em estagiar junto ao Projeto Clínica do 
Trabalho da Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic – PUC-SP.   

 
INSCRIÇÃO: até 23  de  março a 27 de março de 2015 
 
Documentos exigidos: documento redigido em resposta às seguintes questões: “quais são os seus 
principais interesses até o presente momento na formação em Psicologia? Explicite abordagens, temas, 
experiências”; “por que você quer ser estagiário na Clínica do Trabalho?”; “o que acha que poderá 
aprender? Com o que acha que poderá contribuir?”. 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio novo ou pelo site 
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/167568/estagios-em-psicologia.html  
 
DIRIGIDO A: Alunos do curso de Psicologia que já frequentaram o Núcleo 4, núcleo do 4º ano.  
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Ter interesse no campo teórico-prático da Saúde Mental relacionada ao Trabalho. Ter 
frequentado com bom desempenho o Núcleo 4 (4º ano da graduação em Psicologia). Responder as perguntas descritas no item 
“documentos exigidos”. 

 
Atividades a serem desenvolvidas: Realizar atendimentos e acompanhar atividades terapêuticas realizadas por 
aprimorandos(as) do serviço, oferecendo suporte para a sua realização. Estabelecer contatos (rede de referência e contra-
referência) com equipamentos públicos de saúde que possam encaminhar pacientes especificamente para o nosso serviço 
(CERESTs, UBSs etc.). Realizar estudos e levantamentos bibliográficos sobre fatores de desgaste à saúde mental de pacientes que 
estejam em atendimento. O estudante/estagiário deverá participar das reuniões de supervisão, que acontecem às quartas-feiras, 
das 11h às 13h. 

 
SELEÇÃO: Análise de currículo, de documento redigido em resposta às perguntas propostas e entrevista.  
DURAÇÃO: no mínimo 01 (um ano) 

VAGAS: 2 
CARGA HORÁRIA: 80h mensais  
REMUNERAÇÃO: R$585,00 acrescido de R$66,00 de auxílio transporte 
Coordenação – Supervisão: Profa. Renata Paparelli  
 

Profª Drª Maria Cristina P. Gattai 

Coordenadora Geral de Estágios 
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