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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 de 
Atendimento Psicoterápico para pré-adolescentes, em grupo ou individual, da Clínica Psicológica Ana Maria 
Poppovic – PUC-SP.   

 
INSCRIÇÃO: Até 31 de maio de 2021. 
 
Documentos exigidos: Currículo atualizado e Histórico de Notas (rendimento acadêmico). 
 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO: enviar documentos acima para o e-mail: asimas@pucsp.br 
 
DIRIGIDO A: Alunos matriculados no 5º ano do curso de Psicologia em 2021, que tenham concluído as 
disciplinas anteriores.   
 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: Estar preparado para realizar atendimentos na clínica psicológica, com 
embasamento psicanalítico. Possuir boa redação, senso de observação e capacidade para trabalhar em 
equipe.  
 
Atividades a serem desenvolvidas: 

Participar em co-terapia com o profissional responsável do serviço de atendimento em 
psicoterapia grupal da faixa etária 10 – 13 anos ou com outro estagiário do serviço, o que inclui 
também as atividades de entrevistas com os pais ou outros profissionais envolvidos, visitas às 
escolas ou outras instituições, contatos com outros profissionais internos e externos. 
Auxiliar  no trabalho preparatório para a organização  do grupo, desenvolvendo ações 
necessárias para a seleção dos pacientes (tais como: contatos telefônicos, leitura dos 
prontuários, contatos com outros profissionais, ...), participação nas entrevistas preliminares, 
discussão de critérios para composição dos grupos. 
Realizar os registros semanais dos atendimentos, e exercitar o treinamento de elaboração de 
relatórios finais e dos prontuários dos atendimentos realizados, segundo os procedimentos da 
Clínica Psicológica AMP. 
Desenvolver a capacidade de trabalhar interdisciplinarmente, atuando em conjunto com os 
profissionais das demais áreas e serviços da clinica. 
As descrições acima também podem se aplicar a atendimentos individuais, para os quais o 
estagiário poderá ser direcionado. 
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Todas estas atividades estão sendo realizadas online, e deverão permanecer online até que as 
medidas de restrição à Comunidade PUC em função da pandemia sejam modificadas por nossa 
Reitoria.  

 
 

 

SELEÇÃO: Análise de currículo e, em segunda etapa, entrevista.  
 
DURAÇÃO:    junho a 20/12/2021 

 

VAGAS: 1 
 

CARGA HORÁRIA: 40hs/ mês – 05hs/semana de supervisão e atendimento e 05hs de estudos teóricos 
orientados.  
 
SUPERVISÃO SEMANAL OBRIGATÓRIA: a combinar de acordo com a grade horária curricular do aluno. 
 
REMUNERAÇÃO: bolsa auxílio e auxílio transporte 
 
Coordenação – Supervisão: Profa. Dra. PAULA REGINA PERON 
 
 
 

Coordenadora Geral de Estágios 


