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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - CESUPA 

COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO - COGRAD 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO ACADÊMICO VOLUNTÁRIO 

 

 

CHAMADA Nº 001/2019 

 

A Coordenação de Graduação, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica, aos 

interessados, a realização do PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO ACADÊMICO VOLUNTÁRIO 

PARA O SERVIÇO DE APOIO AO ESTUDANTE (SAE) DO CESUPA, válido para o 2º semestre de 

2019, a fim de preencher as vagas para atividades de apoio e acompanhamento do SAE e Núcleo de 

Acessibilidade (NAC) do CESUPA. 

1. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

1.1 Poderão participar do processo seletivo os alunos que atenderem a todos os requisitos abaixo: 

a) Estar regularmente matriculados no curso de Psicologia do CESUPA, a partir do 2º 

semestre; 

b) Ter rendimento acima de 7,0 na média do histórico escolar; 

c) Ter disponibilidade de horário para a vaga em que está se candidatando, conforme disposto 

no Item 3.1 dessa chamada; 

d) Não ter sanções disciplinares descritas no Regimento Geral do CESUPA. 

1.2 Caso o aluno inscrito não cumpra algum dos requisitos acima listados, terá a sua inscrição 

indeferida. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, via Internet, através do site do CESUPA 

(www.cesupa.br), no período de 16/07 a 31/07/ 2019. 

 

3. DAS VAGAS 

3.1 Serão ofertadas 16 vagas, distribuídas nos turnos da manhã e tarde, conforme quadro abaixo: 

TURNO 
QUANTIDADE 

DE VAGAS 

Manhã 8 

Tarde 8 
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3.2 O estágio tem a carga horária de 12 horas semanais, será realizado nas unidades do CESUPA e 

deverão ser cumpridas em 3 dias da semana definidos pelas Psicólogas do SAE. 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O estagiário será selecionado mediante concurso interno, constituído por 02 (duas) ETAPAS 

descritas a seguir: 

4.1.1. A PRIMEIRA ETAPA, de caráter classificatório, será constituída pela Avaliação do 

HISTÓRICO ESCOLAR. 

a) Na Avaliação do Histórico Escolar será calculada a média entre as notas das atividades 

cursadas até o presente semestre. 

b) Os resultados da Avaliação Do Histórico Escolar serão divulgados até o dia 02/08/2019 no 

site do CESUPA (www.cesupa.br). 

c) Serão convocados, para cada turno, até o 16º candidato classificado de acordo com a sua 

colocação na Avaliação do Histórico Escolar. 

d) Em caso de empate no resultado do histórico, para convocação da entrevista, será classificado, 

nesta ordem, o candidato com melhor desempenho no módulo Metodologia Científica, 

seguindo-se aquele que apresentar melhor desempenho, sucessivamente, na Fase da Vida I, 

Bases da Psicologia Experimental e Biologia do Comportamento Humano. Permanecendo 

o empate, será levada em consideração a maior idade do candidato, considerando-se o dia, o 

mês e o ano de nascimento. 

 

4.1.2. A SEGUNDA ETAPA, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída por 

ENTREVISTA. 

a) As ENTREVISTAS realizar-se-ão nos dias 08 e 09/08/2019, de acordo com calendário de 

convocação, divulgados no site do CESUPA (www.cesupa.br). 

b) Somente poderão participar dessa fase os alunos regularmente matriculados no Curso de 

Psicologia do CESUPA até 24 horas antecedentes a entrevista. 

c) O resultado da Entrevista será divulgado até o dia 13/08/2019 no site do CESUPA 

(www.cesupa.br). 

5. DO RESULTADO FINAL 

5.1. O RESULTADO FINAL será divulgado até o dia 14/08/2019 e no site do CESUPA 

(www.cesupa.br), sendo os candidatos classificados com base na seguinte fórmula: 

NOTA DO HISTÓRICO ESCOLAR + NOTA DA ENTREVISTA 
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5.2. Não serão concedidas revisões para nenhuma das etapas e nem será recebido recurso de qualquer 

natureza. 

5.3. Em caso de empate no resultado final, será classificado, nesta ordem, o candidato com melhor 

desempenho na Entrevista, seguindo-se aquele que apresentar melhor desempenho na Avaliação do 

Histórico Escolar. Permanecendo o empate, será levada em consideração a maior idade do 

candidato, considerando-se o dia, o mês e o ano de nascimento. 

 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO ACADÊMICO DO SERVIÇO DE APOIO AO 

ESTUDANTE (SAE) 

6.1. O estagiário aprovado para atuar no SAE terá as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar e auxiliar as atividades do SAE no que se refere a agendamento de atendimento, 

levantamento de dados dos alunos, participação em reuniões, discussão de casos e 

acompanhamento de atividades em grupo, buscando contribuir com maior conhecimento 

sobre o serviço e às demandas acolhidas, para que possa ter uma visão ampliada de 

possibilidades de intervenções no contexto da Psicologia Educacional no Ensino Superior. 

b) Acompanhar e auxiliar os alunos público-alvo da política de inclusão e acessibilidade, 

oferecendo suporte durante as atividades avaliativas, levantamento de dados, apoio nos 

direcionamentos junto aos professores e/ou coordenadores e na logística de implementação 

das adaptações previstas, a fim de contribuir para a efetividade dessa política, sempre que 

solicitado. 

c) Auxiliar no planejamento e execução de eventos no âmbito dos cursos ou institucional, 

executando as atividades delegadas pela organização, de modo a realizá-las com precisão e 

proatividade. 

d) Dar apoio, sempre que necessário, ao processo seletivo da Monitoria oferecendo suporte a 

todas as etapas. 

e) Integrar atividades de prática pré-profissional com o aprofundamento teórico que sustenta a 

atuação do psicólogo de forma a desenvolver estas competências realizando leitura de textos e 

participando das discussões, sempre que direcionado pela equipe do SAE, com o objetivo de 

ampliar o conhecimento acerca das demandas atendidas e da atuação na Psicologia 

Educacional. 

f) Elaborar relatórios sempre que solicitado, a fim de registrar as atividades executadas durante 

o período de estágio, bem como refinar habilidades de descrever, de analisar processos 

implementados e de avaliar a eficácia das intervenções. 

g) Manter postura respeitosa e adequada no ambiente institucional, mantendo o sigilo e a 
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confidencialidade das informações obtidas no contato com membros da comunidade 

acadêmica, para uma atuação do estagiário embasada no Código de Ética Profissional do 

Psicólogo. 

h) Exercitar e aprimorar sua capacidade de agir de forma cooperativa e autônoma no contexto da 

instituição educacional. 

i) Propiciar ao aluno a implantação e o acompanhamento de um processo de intervenção 

educativa, visando à promoção e a prevenção da saúde emocional no ambiente institucional. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A atividade de Estágio Voluntário será exercida no período de 15/08/2019 a 15/12/2019, 

podendo ser renovada por mais 01 (um) semestre a critério da Coordenação de Graduação e Extensão 

do CESUPA - COGRAD. A renovação estará condicionada ao cumprimento das atribuições, bem 

como ao aluno estar regularmente matriculado no 10 semestre letivo de 2020, até 10 de fevereiro do 

referido ano. 

7.2. O exercício do Estágio Voluntário não implica em vínculo empregatício do aluno com o 

CESUPA ou a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA. 

7.3. O estagiário no início de sua atuação passará por um momento de ambientação e formação, e 

deverá assinar um Termo de Compromisso e Sigilo. 

7.4. O estagiário voluntário ficará vinculado às psicólogas do SAE, cabendo às mesmas orientar, 

acompanhar e avaliar o aluno no desempenho de suas funções. 

7.5. Ao término de cada semestre o estagiário deverá protocolar para Coordenação de Graduação, 

formulário de atividades validado e assinado por uma das psicólogas responsáveis pelo SAE. 

7.6. Em caso de necessidade de substituição do estagiário selecionado será convocado o candidato 

aprovado, respeitando a ordem de classificação. 

7.6 O estagiário voluntário fará jus a um Certificado, assinado pela Coordenação de Graduação e 

Extensão (COGRAD). 

4.8. Os casos omissos serão solucionados pela Coordenação de Graduação e Extensão (COGRAD). 

Belém (PA), 11 de julho de 2019.  

 

 

 

PROF A. DR A. ELZA DANTAS 
COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO DO CESUPA 

  

 


