
 

 

 
 Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8298 

       http://www.pucsp.br/  -  estagios@pucsp.br  

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

                                      Setor de Estágios  

           EDITAL DE INSCRIÇÃO – Clínica Psicológica 

                                         

                             Programa Bolsa Estágio 

 

Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados em estagiar 
junto ao Serviço de Atendimento Psicoterápico em Grupo de Pré-Adolescentes da 
Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic – PUC-SP.    
  
INSCRIÇÃO: Até 25/11/2022 

  
Documentos exigidos: Currículo atualizado e Histórico de Notas (rendimento 
acadêmico), carta de interesse e motivação para o estágio  
  

                   LOCAL DE INSCRIÇÃO: Setor de Estágios – PUC-SP - Rua Ministro Godoi, 969 -subsolo  

 

DIRIGIDO A: Alunos matriculados no 5º ano do curso de Psicologia em 2023, tendo 
cumprido satisfatoriamente todas as disciplinas e núcleos dos anos anteriores, com especial 

interesse no trabalho clínico psicanalítico e com dedicação anterior a psicanálise.   
  
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Estar preparado para realizar atendimentos em grupo na 

clínica psicológica.   
  
Programação de Atividades: Atendimento em psicoterapia grupal da faixa etária 

mencionada, com realização de entrevistas com os pais ou outros profissionais envolvidos, 
inclusive com visitas as escolas ou outras instituições; Elaboração de relatórios finais e 
prontuários dos atendimentos  realizados, segundo os procedimentos da Clínica Psicológica; 
Auxílio no trabalho preparatório para os atendimentos, como seleção de pacientes, contatos 
telefônicos, encaminhamentos a outros profissionais da clínica, etc. Preparação de resumos a 
partir de leituras selecionadas.  
Os estagiários farão atendimento na Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic”.  
   
SELEÇÃO: Análise da documentação e entrevista  
DURAÇÃO: 01 (um) ano   
VAGAS: 1  
CARGA HORÁRIA: 40/ mês – 10 /semana   
HORÁRIOS: Supervisão em horário a combinar, em função dos horários dos grupos.  

REMUNERAÇÃO: bolsa auxílio e auxílio transporte  
Coordenação – Supervisão: Profa. Dra. Paula Regina Peron  
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