
EDITAL No. 06/ 2015- PATRONATO 

Retificação do edital 05/2015 

Programa UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 

Subprograma INCUBADORA DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

A Coordenadora do PATRONATO DE PONTA GROSSA – vinculado ao Programa 
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS e Subprograma INCUBADORA DOS DIREITOS 
SOCIAIS, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS e 

 

 

Considerando, o edital SETI/USF 04/2014 e a aprovação da 
proposta apresentada pela UEPG, 

 

RESOLVE 

 

 

TORNAR PÚBLICA A SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS NA ÁREA 
DE PSICOLOGIA, PARA ATUAREM, COMO BOLSISTAS EXTENSIONISTAS, NO 
PROJETO “PATRONATO DE PONTA GROSSA”, COORDENADO PELA PROFª. 
ROSENI INÊS MARONATO PINTO 

 
 
1. Quanto às vagas para Bolsistas Recém-Formados: 

 

Art. 1º O presente edital tem como objetivo o preenchimento de: 

01 (uma) vaga de bolsista na área de psicologia, para atuar em atividades extensionistas. 

Art. 2º - O bolsista psicólogo/a, aprovado/a no processo de seleção previsto neste edital, 
desempenharão suas funções cumprindo carga horária de 08 (oito) horas diárias e 40 
(quarenta) horas semanais, recebendo bolsa no valor de R$ 1.880,00 (Hum mil oitocentos 
e oitenta reais) mensais, no período de outubro a dezembro de 2015. 

Art. 3º - Os bolsistas psicólogos desenvolverão as atividades abaixo descritas, sob a 
coordenação da Coordenadora do Projeto e de sua orientadora:  

I – Orientação psicológica;  

II- Acompanhamento psicológico individual e/ou grupal aos assistidos;  
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lll- Supervisão direta aos estagiários de sua área;  

lV- Proporcionar momentos de discussão e de reflexão com as equipes sobre abordagens 
dos assistidos.  

V- Discutir os casos com as demais equipes do programa, visando trabalho inter e multi 
disciplinar;  

VI- Produzir, publicar e apresentar trabalhos relacionados à área de atuação do Projeto;  

 Vll- Colaborar em todos os atos que se fizerem necessários, junto a Coordenadora do 
Projeto para o seu bom desenvolvimento, inclusive na orientação dos acadêmicos 
bolsistas. 

Art. 4º - Poderão inscrever-se no processo de seleção à vaga de bolsista psicólogo/a, 
candidatos/as formados/as pelo curso de Psicologia, desde que preencham os 
seguintes requisitos: 

I – Graduado/a há, no máximo 03 (três) anos, a contar da data de sua colação de grau; 

II - Não possuir qualquer vínculo empregatício; 

III – Não receber qualquer tipo de bolsa. 

IV - Possuir inscrição no Conselho Regional de Psicologia. 

  

Art. 5º - São documentos exigidos para inscrição: 

I – Preenchimento de requerimento de inscrição, envio do requerimento para o e-mail 
patronato@uepg.br solicitando confirmação do recebimento e entrega no dia da prova, 
fotocópia dos seguintes documentos: 

a. Diploma e histórico da Graduação; 
b. Carteira de Identidade; 
c. Curriculum Vitae cadastrado na plataforma Lattes, com fotocópia dos 

comprovantes; 
d. Declaração de que preenche os requisitos constantes no art. 4º (Não possuir 

qualquer vínculo empregatício; Não receber qualquer tipo de bolsa); 
e. Inscrição no Conselho Regional de Psicologia. 

II– Foto 3 x 4 recente. 

III - Será automaticamente eliminado o/a candidato/a que não apresentar no dia da prova 
a documentação exigida. 
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3. Das inscrições: 

Art. 6º - As inscrições deverão ser efetuadas conforme consta no inciso I, do artigo 4º e 
do artigo 5º deste edital, até às 14 horas do dia 24/09/2015. 

Parágrafo Único - Não haverá taxa de inscrição. 

 

Art. 7º - Todos/as os/as candidatos/as inscritos/as ficam convocados/as para o processo 
seletivo a realizar-se no dia 28 de setembro de 2015, às 14h, na sala A – 20, bloco 
Central da UEPG que consistirá de: 

I – Prova escrita: valor 10 pontos;  

II – Análise de Currículo Vitae: valor 10 pontos;  

 

 Art. 8º - A prova escrita terá duração de 02 (duas) horas e versará sobre os seguintes 
conteúdos: 

§ 1º - A prova será de múltipla escolha e terá 20 questões que poderão versar sobre: 

I – Código de Ética do Profissional Psicólogo;  

II – Psicologia Social: Atitudes; Processo de Socialização; Identidade; Comunicação; 
Grupos; Tipos de Grupos; Teorias sobre Grupos; Processos Grupais; Processos de 
Influência Social; Grupo Operativo; Identidade;  

III – Psicologia Comunitária;  

IV- Psicoterapias: Individual/Grupal/Familiar;  

V- Psicopatologia: Transtornos Mentais;  

VI – Legislações e Portarias relativas à Saúde Mental; Redes de Atenção Psicossocial; 
Planejamento e Implantação de Equipamentos Substitutivos (CAPS I E II, CAPS AD, 
CAPS INFANTIL, Residências Terapêuticas e outros). 

Art. 9º- Os candidatos deverão comparecer no dia da prova com a documentação exigida 
e portando sua Carteira de Identidade, com, no mínimo, 10 (dez) minutos de 
antecedência sendo vedado o ingresso, em qualquer hipótese, após o horário estipulado. 

§ 1º - Será excluído/a do processo de seleção o candidato/a que: 

a) For surpreendido, durante a realização da prova, conversando com outros 
candidatos ou utilizando livros, notas ou impressos não permitidos. 

b) Ausentar-se do local da prova sem autorização e acompanhado dos responsáveis 
pelo processo de seleção. 
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c) Não apresentar a documentação exigida nos artigos 5º, 7º e 9º deste edital. 

 

Art. 10 - O candidato que não obtiver a nota igual ou superior a 5,0 na prova escrita, 
estará automaticamente desclassificado. 

 

Art. 11- Na hipótese de igualdade/empate na nota final, terá preferência, sucessivamente, 
o candidato que tiver maior idade. 

 

4. Do resultado final: 

Art. 12 - A relação dos candidatos aprovados será oportunamente divulgada por meio de 
edital publicado na página da UEPG e na sede do PATRONATO. 

 

5. Dos recursos: 

 
Art. 13 - Não caberá recurso contra a decisão proferida pela Comissão da Seleção. 

 
 
 
 
 

Ponta Grossa, 16 de setembro de 2015. 
 

 
 
 
 
 

Roseni Inês Marconato Pinto 
Coordenadora do PATRONATO/SETI 
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ANEXO I 
 

Edital nº 05/ 2015– PATRONATO 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
 
 
Nome do Candidato: _______________________________________________________ 
 
Curso: _____________________________ Série: _________ Turno: ________________ 
 
RA: ________________ (somente para os alunos de graduação). 
 
 Turno para o estágio: (   ) manhã     (   ) tarde (preferencialmente) 
 
Data de Colação de Grau: __________ (somente para recém-formados). 
 
Endereço residencial: ______________________________________________________ 
 
Complemento: ________________________ Bairro: _____________________________ 
 
Cidade: ___________________________ Estado: ____________ CEP: ______________ 
 
Telefones: (__________________________ (___)  ___________________________ 
 
E-mail: ___________________________________@_____________________________ 
 
 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO NEM RECEBE 
QUALQUER TIPO DE BOLSA 

 
Declaro que li e estou de acordo com as normas e exigências do EDITAL/PATRONATO 

No. 04-2014 Sub-Programa: Incubadora dos Direitos Sociais; Programa de Extensão 

Universitária – Universidade Sem Fronteiras. 

 

Ponta Grossa, _______ de ____________________ de 2015. 
 
 

________________________________ 
 

Nome e Assinatura do candidato 


