EDITAL DE INSCRIÇÃO
Programa Bolsa Estágio - PBE

Psicologia
Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados em estagiar junto ao Serviço de
Psicodiagnóstico da Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic – PUC-SP.
INSCRIÇÃO: De 9 a 13 de março de 2020.
Documentos exigidos: Currículo atualizado e Histórico de Notas (rendimento acadêmico).
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio novo ou pelo site
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/819407/Estagio-em-Psicologia.html
DIRIGIDO A: Alunos matriculados no 5º ano do curso de Psicologia em 2020, que tenham realizado o
N1(Psicodiagnóstico).
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Estar preparado para realizar atendimentos na clínica psicológica. Possuir boa
redação, senso de observação e capacidade para trabalhar em equipe.
Atividades a serem desenvolvidas:
O estagiário acompanhará o atendimento de casos da Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” que foram
encaminhados para o psicodiagnóstico, com média de atendimento de 8 sessões por paciente. Deve
acompanhar 2 pacientes (crianças, adolescentes ou adultos) ao mesmo tempo.
- Acompanhar o atendimento em psicodiagnóstico – entrevistas, observação lúdica e aplicações de
instrumentos de avaliação psicológica de crianças, adolescentes e adultos.
- Elaborar relatórios finais e prontuários dos atendimentos, sob a orientação do supervisor.
- Eventualmente participar de reuniões para discussão de casos com profissionais envolvidos com as
problemáticas, tais como, fonoaudiólogo, neurologista, psicoterapeutas. Podem também ser necessárias
visitas a escolas ou contatos com CAPs ou outras instituições, caso seja necessário o encaminhamento do
paciente.
O estagiário desenvolverá habilidades para realizar entrevistas com pacientes, orientação aos pais dos
pacientes, aplicação e interpretação de testes psicológicos, redigir relatórios e prontuários, fazer os
encaminhamentos e eventualmente entrar em contato com outras instituições. Acima de tudo este estágio
possibilita para o aluno o desenvolvimento do raciocínio clínico, que visa preparar o aluno para qualquer
atendimento na área clínica.
Mais informações em http://www.pucsp.br/clinica/servicos-alunos/psicodiagnosticos.html
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DURAÇÃO: 01 (um ano).
VAGAS: 1
CARGA HORÁRIA: 40/ mês – 10 /semana
SUPERVISÃO SEMANAL OBRIGATÓRIA: a combinar de acordo com a grade horária curricular do aluno.
REMUNERAÇÃO: bolsa auxílio e auxílio transporte
Coordenação – Supervisão: Profa. Dra. Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento
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