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Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados em estagiar junto 

ao Serviço de Psicopedagogia da Clínica Psicológica da PUC-SP. 
 

INSCRIÇÃO: Até 11/07/22. 
 

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: Setor de Estágios - Enviar os documentos em um único arquivo 

formato pdf. para: asimas@pucsp.br  

DIRIGIDO a alunos matriculados em 2022:  

.  no 4º de Psicologia, que tenham completarão todos os núcleos até o final do 

ano.   

. no 5º ano de Psicologia cuja previsão de término da graduação NÃO seja em 

2022.   

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. 

Ter interesse em processos de aprendizagem, de escolarização e na articulação entre Psicologia - Pedagogia. 

Não estar vinculado a nenhuma outra atividade extracurricular entre agosto de 2022 e março de 2023.  

Atividades a serem desenvolvidas:  

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. Elaboração de relatórios semanais e os requeridos pelos 
protocolos da clínica psicológica da PUC SP. 
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SELEÇÃO: Análise da documentação. Os candidatos serão convocados, por e-mail, para entrevista após as férias 
letivas. 
  
DURAÇÃO: no mínimo 6 meses. 
VAGAS:  1 (uma).   
REMUNERAÇÃO: R$585,00 - bolsa auxílio e R$ 106,26 -  auxílio transporte 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. Horários: segunda das 17h30 às 20h; quartas de manhã; 

demais horários a combinar.  

Coordenação: Profa. Dra. Marilda Pierro de O. Ribeiro – Psicóloga -  CRP – 06/2034 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      


