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EDITAL DE INSCRIÇÃO 
Programa Bolsa Estágio - PBE 

 
 
Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados em estagiar junto ao Serviço 
“Deficiência e cuidadores: atendimento terapêutico” da Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic – PUC-SP. 

 
INSCRIÇÃO: Até 28/05/2021 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS: Currículo atualizado, Histórico de Notas (rendimento acadêmico) e um pequeno 
texto sobre interesse em estagiar neste serviço. 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: Envio dos documentos em um único arquivo (formato pdf.) para o email: 
asimas@pucsp.br  
 
DIRIGIDO A: Alunos matriculados no 4º ano do curso de Psicologia em 2021 que estejam concluindo o N1. 
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

Estar preparado para realizar atendimentos na clínica psicológica. 
Possuir boa redação, senso de observação e reflexão. 
Capacidade para trabalhar em equipe. 

 
Atividades a serem desenvolvidas: Atendimento em avaliação psicológica ou psicoterapia a pessoas com 
deficiência e/ ou atendimento de orientação a cuidadores durante um ano todo. (4 horas semanais). 
Relatórios dos atendimentos, relatórios finais, estudos orientados (3h semanais). Supervisão semanal: em 
grupo, junto com alunos do aprimoramento (3 horas semanais). Mais informações em 

http://www.pucsp.br/clinica/servicos-alunos/intervencao-psicologica-psicanalitica.html 

 
A supervisão acontecerá semanalmente nas sextas feiras das 9 às 12h. 
 

SELEÇÃO: Análise de currículo, histórico de notas, texto e entrevista.  
DURAÇÃO: junho de 2021 a junho de 2022. 
VAGAS: 2 
CARGA HORÁRIA: 40/ mês – 10 /semana 
Inicialmente os atendimentos de pacientes da Clínica serão online, em virtude da pandemia, e poderão 
passar a presenciais gradativamente à medida em que a Clínica retornar ao presencial, dentro dos 
protocolos de biosegurança. 

http://www.pucsp.br/clinica/servicos-alunos/intervencao-psicologica-psicanalitica.html
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REMUNERAÇÃO: bolsa auxílio R$292,50 
Coordenação – Supervisão: Profa. Dra. Ana Cristina Marzolla 
 

 

Coordenadoria Geral de Estágios 


