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EDITAL INTERNO PARA CREDENCIAMENTO DE 

DOCENTES-PESQUISADORES 

A Coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC- SP e o 

Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas em Psicologia no curso de suas atribuições, e com 

base em decisão do Colegiado em 15 de abril de 2020, faz saber que estão abertas as inscrições para 

o credenciamento de 01(um) docente, para o Núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica 

Psicológica: Psicologia Ambiental nas práticas clínicas em Psicologia (eixo: Psicologia, 

Espiritualidade e Meio Ambiente), estando previsto um contrato mínimo de Tempo Parcial 10 (dez) 

horas. 

As funções a serem desenvolvidas no Programa são: 

- Realização de uma disciplina pertinente ao eixo Psicologia Ambiental nas práticas clínicas em 

Psicologia 

- Orientação de alunos de mestrado  

- Participação nas atividades do Núcleo e do Grupo de Pesquisa CNPq  

REQUISITOS 

1. Ter o título de doutor há no máximo 5(cinco) anos da data de inscrição no processo de 

credenciamento; 

 

2. Ter experiência didática em disciplina em IES; 

 

3. Administrar disciplinas referentes aos projetos de pesquisa em Psicologia Ambiental nas 

práticas clínicas em Psicologia (eixo: Psicologia, Espiritualidade e Meio Ambiente), do 

Núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica; 

 

4. Ter conhecimento das produções do Núcleo em Psicologia Ambiental: articulações, 

contribuições e perspectivas em Psicologia Clínica; 

 

5. Desenvolver e/ou ter desenvolvido pesquisas e o doutorado de acordo o Núcleo 

Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica, especificamente, em Psicologia 

Ambiental nas práticas clínicas em Psicologia; 
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6. Ter produção bibliográfica de acordo com as exigências do Sistema Nacional de Pós-

Graduação e compatíveis com o Núcleo do Programa ao qual se candidata; 

 

7. Ter apresentado trabalhos em congressos nacionais e internacionais de acordo com projetos 

de pesquisa e ementa do Núcleo Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica, 

referente ao eixo a que se candidata; 

 

8. Ter orientado projetos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou de Iniciação Científica; 

 

9. Ter cursado na Pós-Graduação disciplinas do Núcleo Configurações Contemporâneas da 

Clínica Psicológica ou outras afins do PEPG em Psicologia Clínica da PUC-SP; 

 

10.  Apresentar Carta de intenção contendo propostas de disciplina(s) a serem ministradas e de 

pesquisa a ser desenvolvida, compatível com a linha de pesquisa do Núcleo, no contexto do 

PEPG em Psicologia Clínica da PUC-SP; 

      11.  Ter disponibilidade de trabalho com a equipe junto ao Programa; 

      12. Ter disponibilidade de horário para participar das reuniões regulares do Colegiado e, 

 eventualmente, de reuniões extraordinárias. 

13.  Ter disponibilidade para iniciar suas atividades no 1º semestre de 2021. 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

-Requerimento de inscrição (anexo a este edital) 

- Curriculum Plataforma Lattes atualizado, com comprovação das atividades referentes aos últimos 

5 anos. 

- Histórico escolar da Pós-Graduação e cópia do diploma do doutorado (frente e verso). 

- Memorial. 

- Programa de trabalho constando:  indicação de áreas temáticas para orientação segundo o eixo 

Psicologia Ambiental nas práticas clínicas em Psicologia, pertinentes à ementa do Núcleo 

Configurações Contemporâneas da Clínica Psicológica do PEPG em Psicologia Clínica da PUC-SP; 

- Plano de pesquisa a ser desenvolvida no Núcleo, consoante à linha de pesquisa no PEPG em 

Psicologia Clínica.  
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- Documentos comprobatórios dos requisitos acima. 

PROCESSO SELETIVO 

 

Primeira fase: 

 De caráter eliminatório, será constituída da análise de Curriculum Plataforma Lattes e da 

documentação apresentada pelo candidato. 

 

Segunda fase: (para os aprovados na primeira fase) será constituída de: 

 Arguição do candidato com base em: 

    - Memorial; 

- Plano de pesquisa a ser desenvolvido; 

   - Proposta de ensino/programa da disciplina e áreas temáticas para orientação.  

 A nota mínima para credenciamento é de 7,0 (sete) pontos de um total de 10(dez) pontos. 

 

  

                                                    SOBRE A BANCA EXAMINADORA  

 

A banca examinadora será composta por três professores: um professor do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica, um docente vinculado à Faculdade de Ciências 

Humanas e da Saúde e um terceiro à escolha da coordenação.  

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições estarão abertas de 26/05/20 a 08/06/20 todos os documentos deverão ser 

encaminhados juntos, em um único e-mail para psiclini@pucsp.br. 

PERÍODO DE SELEÇÃO E VALIDADE 

 

O resultado da primeira fase, eliminatória, referente à análise de Curriculun Vitae- 

Plataforma Lattes e documentos solicitados, será divulgado em 10/06/20, quando deverão ser 

convocados os candidatos aprovados para a participação na segunda fase, de arguição em entrevista, 

no dia 17/06/20. 

- O resultado final - caso haja segunda fase- será publicado no dia 23 de junho 2020. Se não 

houver candidatos aprovados para a segunda fase, o resultado será publicado em 10 de junho de 

2020.  

- Todas as fases e os resultados são divulgados em meio eletrônico, como segue: 
 https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores    

 

 

mailto:psiclini@pucsp.br
https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores
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-O concurso é válido para o biênio 2020-2021. 

-Não serão divulgadas as razões de não aprovação e os documentos não serão devolvidos. 

 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

 

O presente Edital deverá ser divulgado por meio eletrônico da Universidade previamente à 

data da inscrição. todas a fases do concurso devem ser estabelecidas no edital  e resultados 

divulgados https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores    
 

 

São Paulo, 11 de maio de 2020. 

 

 
O edital deve ser publicado 15 dias antes do período da inscrição , após a publicação 10 dias uteis para inscrição , 

todas a fases do concurso devem ser estabelecidas no edital  e resultados 

divulgados https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Marlise Aparecida Bassani 

Coordenadora do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC/SP 

 

https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores
https://www.pucsp.br/drh/editais-para-selecao-de-professores
vamedeiros
Carimbo
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CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES 

 

 

____________________________________________________________,  

Docente efetivo da PUC/SP tendo defendido sua Tese de Doutoramento na 

(Universidade) ____________________________________________, em ____/ 

____/ _____, vem requerer a sua inscrição no processo de credenciamento de 

professor  TP-10 no mínimo, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 

Clínica e no Núcleo _____________________________ . 

 

   Nestes termos, 

   P. deferimento. 

 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2020 

 

 

________________________________ 

(Nome) 

 


