EDITAL DE INSCRIÇÃO
Programa Bolsa Estágio - PBE

Psicologia
Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados em estagiar junto ao Serviço de
Psicopedagogia da Clínica Psicológica da PUC-SP.
INSCRIÇÃO: de

09/03/2020 a 15/03/2020.

Documentos exigidos: Currículo atualizado. Histórico de Notas (rendimento acadêmico). Carta explicitando o
que entende por psicopedagogia e justificando o interesse pelo estágio.
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio novo ou pelo site
http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/819408/Estagio-em-Psicologia.html
DIRIGIDO a: Alunos matriculados no 5º ano de Psicologia em 2020, que já concluíram todos os núcleos de
4º. ano.
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Possuir conhecimentos básicos de informática. Possuir boa redação,
capacidade de concentração, senso de observação, meticulosidade, organização e capacidade para trabalhar
em equipe. Não estar vinculado a nenhuma outra atividade extracurricular em 2020. Ter disponibilidade para
supervisão às quartas feiras pela manhã e horários variados para atendimento na clínica psicológica.
Atividades a serem desenvolvidas: Suporte à triagem de casos com queixas de aprendizagem. Avaliação e
acompanhamento psicopedagógicos dos casos com queixas de aprendizagem escolar. Encontro com os pais
visando à compreensão da queixa escolar, bem como orientações durante os atendimentos. Encontros com
professores e profissionais das escolas visando à compreensão da queixa escolar, bem como trabalho
conjunto voltado à superação da queixa. Reuniões para discussão de casos com profissionais envolvidos com
as problemáticas que afetam a escolarização das crianças. Pesquisas na interface saúde educação, caso haja
interesse.
SELEÇÃO: Análise da documentação e entrevista a ser agendada
DURAÇÃO: no mínimo 01 um ano letivo.
VAGAS: 2 vagas
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais.
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Os inscritos deverão ter disponibilidade às segundas e quartas pela manhã, sendo os demais horários a
combinar.
REMUNERAÇÃO: bolsa auxílio e auxílio transporte.
Coordenação/ Supervisão: Profa. Dra. Marilda Pierro de O. Ribeiro – Psicóloga e Psicopedagoga, CRP –
06/2034
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