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CURSO DE PSICOLOGIA 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA (SPA) 

PROCESSO SELETIVO 2022.1 

 

Edital n0 01/2023.1 

 

Inscrições para Seleção para Estágio Supervisionado Específico I, II e III, para o semestre 

2023.1, do Curso de Psicologia 

 

1. Preâmbulo  

 

1.1 A Coordenação do Curso de Psicologia e a Coordenação Técnica do Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA) do Centro Universitário Celso Lisboa, no uso de suas atribuições regimentais, 

tornam público e estabelecem as normas de Inscrição para Seleção de candidatos para Estágio 

Supervisionado Específico I, II e III, para o semestre 2023.1, do Curso de Psicologia. 

 

2. Do Número de Vagas 

 

2.1 Estágio Supervisionado: referente às atividades práticas que serão desenvolvidas no SPA 

e/ou instituições parceiras, num total de 200 horas serão ofertadas no total 67 vagas: 

Área Público Supervisor(a) 

Número 

de 
Vagas 

Abordagem Centrada na 
Pessoa 

Usuários Intramuros SPA Prof.ª Selena Rocha 6 

Análise Institucional e 
Clínica Transdisciplinar 

Usuários Intramuros SPA e 
instituições parceiras 

Prof.ª Mariana 
Gonçalves 

7 

Atendimento Psicológico 
na abordagem da Análise 
Transacional 

Usuários Intramuros SPA Prof. Mauro Félix 5 

Atendimento Psicológico 
na Abordagem Cognitivo 
Comportamental 

Usuários Intramuros SPA Prof. Fabiano Castro 12 

Avaliação Psicológica Usuários Intramuros SPA Prof.ª Débora Sampaio 4 

Avaliação 
Neuropsicológica 

Usuários Intramuros SPA Prof.ª Verônica  3 
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Área Público Supervisor(a) 
Número 

de 
Vagas 

Orientação Profissional e 
Projeto de Vida 

Usuários Intramuros SPA Prof. Mauro Félix 7 

Psicanálise Usuários Intramuros SPA Prof.ª Simone Costa 12 

Psicanálise com crianças Usuários Intramuros SPA Prof.ª Débora Sampaio 5 

Psicologia Social do 
Trabalho e das 
Organizações 

Usuários Intramuros SPA e 
instituições parceiras 

Prof.ª Angela Teixeira 6 

 

 

 

3. Dos Referenciais Teóricos 

  

3.1 As áreas de Estágios referidas no item 2.1 deste Edital definem-se pelos seguintes 

referenciais teórico-metodológicos: 

Estágios SPA 

Área Supervisor(a) Proposta de Estágio 

Abordagem 
Centrada na 
Pessoa 

Prof.ª Selena 
Rocha 

Inicialmente, os estagiários deverão fazer leituras  

sobre a Abordagem Centrada na Pessoa e exercícios 

de Relação Terapêutica. Num segundo momento, os 

estagiários iniciarão os atendimentos no SPA. A 

presença e participação ativa no grupo é 

imprescindível para o crescimento profissional de 

cada estagiário. Ao final do semestre, será realizado 

um Relatório Final do caso atendido, bem como o 

encerramento ou encaminhamento do mesmo. 

 

Análise 
Institucional e 
Clínica 
Transdisciplinar 

Prof.ª Mariana 
Gonçalves 

O estágio em Análise institucional e Clínica 
transdisciplinar parte de uma concepção de 
subjetividade produzida no socius por múltiplas 
dimensões (econômicas, históricas, políticas etc.). 
Isso permite que as intervenções em sujeitos, grupos 
e instituições faça uma interface entre clínica e 
política, refletindo sobre os efeitos das práticas 
psicológicas nas relações de poder em sociedade. 
Com isso, objetiva-se pensar sobre as relações entre 
clínica e os modos de subjetivação contemporâneos, 
marcados pelas opressões de raça, gênero e classe 
social. Os referenciais teóricos (abordagens 
psicológicas) que sustentam nossas práticas são a 
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Estágios SPA 

Área Supervisor(a) Proposta de Estágio 

Psicologia Social Crítica, a Análise Institucional, a 
Esquizoanálise, o Esquizodrama e a Clínica grupal. 
Tal como colocado pelos autores: Martin-Baró, 
Deleuze, Guattari, Foucault, Gregório Baremblitt, 
Lourau, Lapassade e outros. O principal objetivo 
deste estágio é a compreensão dos efeitos 
éticopolíticos da prática psicológica em diferentes 
espaços de atuação. Neste sentido, o que define este 
estágio é uma perspectiva teórica específica, que 
prioriza a interface entre clínica e política. A atuação 
acontecerá dentro da clínica do SPA e também em 
instituições externas, como no Pré-Vestibular 
Marielle Franco. Serão realizados atendimentos 
individuais e em grupo. 

Atendimento 
Psicológico na 
abordagem da 
Análise 
Transacional 

Prof. Mauro 
Félix 

O estágio supervisionado na abordagem da Análise 
Transacional (AT) tem como base a perspectiva da 
teoria da personalidade criada pelo Dr. Eric Berne 
no final da década de 50, onde considera a AT como 
uma psicoterapia sistemática para o crescimento e a 
mudança pessoal e um modelo de aprendizagem, 
que vem em substituição ao velho modelo da 
“enfermidade mental”. No estágio, são abordados os 
processos terapêuticos que encorajam experiências 
emocionais corretivas, além de um conjunto de 
técnicas de mudança positiva que possibilita uma 
tomada de posição quanto ao ser humano. Não é 
necessário conhecimento prévio na perspectiva para 
inscrição neste campo de estágio. 

Atendimento 
Psicológico na 
Abordagem 
Cognitivo 
Comportamental 

Prof. Fabiano 
Castro 

O estágio tem por finalidade propiciar ao estudante 
a possibilidade de se apropriar da clínica psicológica 
por meio do atendimento clínico realizado na 
abordagem cognitivo comportamental, mais 
especificamente a partir do modelo proposto pela 
Terapia Cognitiva de A. Beck. Espera-se explorar 
Terapias de Terceira Onda, mas apenas com o 
desenvolvimento do próprio estudante. Espera-se 
desenvolver a articulação entre teoria e o saber fazer 
clínico, no acolhimento a ser dado ao paciente, na 
avaliação da indicação de atendimento clínico frente 
à problemática e o contexto apresentados, assim 
como o desenvolvimento do manejo clínico. 

Avaliação 
Psicológica 

Prof.ª Débora 
Sampaio 

Nesse estágio, o aluno irá se aprofundar na prática 
do processo completo de avaliação psicológica 
clínica. As supervisões serão pautadas na preparação 
do aluno em termos teóricos com textos e materiais 
pertinentes ao tema, além de discussões para auxiliar 
no entendimento clínico dos casos e no manejo 
técnico dos materiais de avaliação. Cabe destacar 
que a escuta clínica dos casos segue o referencial 
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Estágios SPA 

Área Supervisor(a) Proposta de Estágio 

teórico psicanalítico de escola inglesa. O estagiário 
desenvolverá a prática em entrevista psicológica e 
anamnese para fins de psicodiagnóstico, preparação 
da bateria de testes escolhidos a partir da demanda 
de avaliação, aplicação, levantamento e 
interpretação dos resultados. Ao final do processo de 
avaliação, o estagiário deverá elaborar um laudo 
psicológico de acordo com as diretrizes do CFP e 
realizar a entrevista devolutiva. 
 

Avaliação 
Neuropsicológica 

Prof.ª Verônica 
Araujo 

No estágio em neuropsicologia clínica, o aluno irá 
aprender os principais paradigmas da avaliação 
neuropsicológica, sendo treinado primeiramente, em 
realizar entrevista e anamnese; aplicação de testes, 
elaboração de hipóteses e construção de laudo. 

Orientação 
Profissional e 
Projeto de Vida 

Prof. Mauro 
Félix 

O estágio em Orientação Profissional e Projeto de 
Vida será pautado na abordagem teórica e 
metodológica Sócio Histórica. Nesta abordagem 
entende-se que ao pensar nas possíveis profissões, 
os jovens mobilizam imagens que foram construídas 
durante toda a sua vida. Para esta construção, 
contribui todo o seu processo de socialização, e não 
apenas um momento, um contato, uma história. Ou 
seja, nesta abordagem compreendemos que todos 
nós somos multideterminados e detentores de 
potencialidades sociais historicamente construídas. 
O objetivo do estágio consiste em preparar os 
estagiários de psicologia para atenderem estudantes 
do ensino médio no processo de escolha 
profissional, possibilitando-os o conhecimento de si 
mesmo e a reflexão crítica sobre a multiplicidade de 
aspectos envolvidos no momento da escolha.  Os 
estagiários realizarão atendimentos individuais ou 
em grupo que ocorrerão nas instalações do Centro 
Universitário Celso Lisboa e serão treinados para 
utilizar recursos como entrevistas, reflexões críticas, 
dinâmicas de grupo, problematizações das escolhas, 
informações sobre o mercado de trabalho e a 
realizarem o fechamento e feedback individual para 
cada  participante nos atendimentos em OP. Durante 
os encontros do supervisor com os estagiários, 
haverá constantes reflexões e discussões sobre 
textos técnicos científicos, além da supervisão dos 
atendimentos realizados pelos estagiários que estão 
dinamizando os grupos ou realizando atendimentos 
individuais. 

Psicanálise 
Prof.ª Simone 
Costa 

Introdução ao exercício da práxis em psicanálise, na 
interseção entre prática e teoria psicanalítica, a partir 
de conceitos fundamentados a partir de Freud e 
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Estágios SPA 

Área Supervisor(a) Proposta de Estágio 

Lacan. No primeiro momento, trabalha-se a 
importância das entrevistas preliminares e suas 
funções: sintomal, diagnóstica e transferencial. A 
diferença entre as entrevistas preliminares e o 
atendimento psicoterápico ocorre no momento em 
que o analisando realiza a transferência para o 
analista, no caso, o estagiário. Desta forma pretende-
se que os estagiários possam realizar sua prática a 
luz de textos psicanalíticos e por meio de discussões 
sobre cada caso encaminhado para a equipe, em 
supervisão sistemática, objetivando: introduzir o 
estagiário na escuta psicanalítica, desenvolvendo 
também a escrita de um caso; articular a prática com 
a teoria psicanalítica; a partir da escuta e do relato 
em supervisão, viabilizar o atendimento 
psicoterápico e o manejo transferencial de cada 
situação clínica; desenvolver a prática de relatórios 
e laudos psicológicos. 

Psicanálise com 
Crianças 

Prof.ª Débora 
Sampaio 

Proporcionar ao aluno contato com a prática clínica 
no atendimento com crianças a partir da abordagem 
psicanalítica de Escola Inglesa. O aluno participará 
de estudos sobre a teoria a partir de textos científicos 
e de discussões que integrem teoria e prática. O 
objetivo do estágio é desenvolver a escuta clínica, 
aprimorando a compreensão das especificidades que 
envolvem o atendimento com crianças. Para a 
participação no grupo, o (a) estagiário (a) deverá 
demonstrar comprometimento com os horários de 
supervisões, abertura e colaboração nas discussões 
teóricas e de casos clínicos e postura ética que 
garanta o sigilo profissional. 

Psicologia Social 
do Trabalho e 
das Organizações 

Prof.ª Ângela 
Teixeira 

O estágio em psicologia social do trabalho e das 
organizações tem como propósito trazer aos 
estagiários a experiencia, vivência e prática da saúde 
mental no trabalho. Propõe também entender o 
comprometimento afetivo e engajamento no 
trabalho sendo o profissional protagonista de sua 
vida e carreira. Compreender o quão importante são 
as escolhas que são feitas como profissão e o 
entendimento da importância do trabalho na vida do 
sujeito social, sendo suas atividades laborais 
consideradas como segunda identidade social. 
 
O estágio em PSTO possui 3 vertentes de estudo e 
atuação: 
 
Projeto vida & trabalho – pretende em seu enfoque 
ampliar a visão dos jovens participantes (jovens das 
comunidades) nem relação ao sentido do trabalho e 
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Estágios SPA 

Área Supervisor(a) Proposta de Estágio 

possibilidades de desenvolvimento de suas atitudes 
e habilidades. Alguns objetivos podem ser 
destacados tais como: torná-los capazes de definir e 
construir sua identidade profissional e social - Ser 
pessoa – alguém capaz de construir seu próprio 
destino; Pensarem na atuação do exercício de sua 
cidadania, olhando e compreendendo sua adaptação 
em sua comunidade residente - Ser cidadão – alguém 
capaz do exercício pleno; Perceber possibilidades de 
sucesso profissional entendendo a sua adequação 
como indivíduo e o processo social do mercado de 
trabalho - Ser profissional – profissional com 
potencial e talento, podendo atuar onde suas 
habilidades estarão adaptadas. 
 
Acelera Projetos - visa oferecer parcerias com 
organizações de todos os portes, objetivando 
desenvolver a importância de refletir sobre as 
condições de saúde mental dos colaboradores, 
apontado estratégias de trabalho e possibilidades de 
desenvolvimento de competências emocionais e 
comportamentais em colaboradores com o intuito de 
alcançar m melhorias para sua adaptabilidade no 
trabalho. Temos o desafio de transformar a 
consciência do trabalho coletivo e individual e que 
as organizações possam construir ambientes de 
trabalho seguros, acolhedores com processos de 
trabalho mais humanizados.” Equipe PSTO SPA. 
  
Projeto Carreiras - Orientar alunos da celso Lisboa 
sobre motivos da escolha profissional, expectativas 
quanto ao exercício da profissão, identificação de 
metas e elaboração de estratégias para o 
desenvolvimento profissional. Contempla instruir 
sobre profissões e a carreira que convirja dentro de 
sua proposta profissional e esclarecimentos sobre o 
mercado de atuação. O projeto objetiva esclarecer 
sobre a graduação atual cursada. Os atendimentos 
serão feitos em um encontro no SPA de uma hora 
mínima. 

 

 

 

4. Dos Horários das Supervisões 
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4.1 As supervisões dos Estágios Supervisionados Específicos I, II e III do Curso de Psicologia 

acontecerão nos dias e horários abaixo definidos. Vale ressaltar que estes horários podem 

sofrer alterações posteriores, caso estes sejam impactados pela alocação das disciplinas 

em 2023.1. Estas serão comunicadas aos estagiários durante as entrevistas com o supervisor 

e/ou início do semestre via supervisor. Caso o horário de supervisão se torne inviável para a/o 

candidata/o selecionada/o, é responsabilidade desta/e se inscrever em novo processo seletivo 

interno ou externo.  

Área Supervisor(a) 
Dia da 

semana 
Horário 

Abordagem Centrada na Pessoa Prof.ª Selena 

Rocha 

Terça 

Quinta 

13:30 

13:30 

Análise Institucional e Clínica 
Transdisciplinar 

Prof.ª Mariana 

Gonçalves 

Quarta  16h-20h 

Atendimento Psicológico na abordagem da 
Análise Transacional 

Prof. Mauro Felix Sexta  16h-18h 

Atendimento Psicológico na Abordagem 
Cognitivo Comportamental 

Prof. Fabiano 

Castro 

Terças 

 

Quintas 

14:30-17:30 

 

14:30-17:30 

Avaliação Psicológica Prof.ª Débora 

Sampaio 

Terças 14h-18h 

Avaliação Neuropsicológica 
Prof.ª Verônica 

Araujo  

Quartas 13:30h-

17:30h 

Orientação Profissional e Projeto de Vida Prof. Mauro Félix Terças  8h-10h 

Psicanálise 
Prof.ª Simone 

Costa 

Terças 

 

Quintas 

14h-16h 

16h-18h 

16h-18h 

Psicanálise com Crianças Prof.ª Débora 

Sampaio 

Sextas 12h-14h 

Psicologia Social do Trabalho e das 

Organizações 

Prof.ª Angela 

Teixeira 

Quintas 14h-18h 

 

5 Das Inscrições 

 

5.1 As inscrições para a Seleção de candidatas/os às vagas dos Estágios Supervisionados I, II 

e III, para o semestre 2023.1 do Curso de Psicologia, deverão ser efetuadas nos dias 07, 08, 09 
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e 10 de dezembro por meio do formulário online de inscrição no link 

https://forms.gle/LKvsSJeH1jSxq5c7A 

 

5.2 Poderão se inscrever as/os alunas/os regularmente matriculadas/os em 2022.2 no Curso de 

Psicologia, no 8º semestre (para as/os candidatas/os ao Estágio Supervisionado I), 9º semestre 

(para as/os candidatas/os ao Estágio Supervisionado II) e 10º semestre (para as/os candidatas/os 

ao Estágio Supervisionado III).  

 

5.3 No formulário de inscrição, a/o candidata/o irá indicar uma única opção de estágio. As 

entrevistas de seleção irão ocorrer entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2022. Caso restem 

vagas não preenchidas, um novo edital será realizado em meados de março de 2023, quando 

as/os candidatas/os não aprovades poderão se inscrever para uma nova seleção.  

 

5.4 O Formulário de Inscrição referido nos itens 5.1 e 5.3 deste Edital estará disponibilizado no 

link: https://forms.gle/LKvsSJeH1jSxq5c7A 

 

5.5 A/o candidata/o, ao preencher o formulário, se responsabiliza e dá fé por todas as 

informações prestadas. 

 

5.6 Caso a/o candidata/o preencher o formulário mais de uma vez, será considerada a última 

versão preenchida, sendo as anteriores sumariamente descartadas. 

 

5.7 Caso a/o candidata/o não seja aprovado em nenhuma de suas opções de estágio 

supervisionados interno, deverá recorrer à rede de instituições conveniadas, conforme item 

12.2 deste edital. É possível, a qualquer tempo, que a/o aluna/o opte por não realizar seu estágio 

obrigatório nas vagas ofertadas diretamente pelo SPA, mas em alguma das instituições 

conveniadas. 

 

5.8 Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Coordenação de Psicologia, 

ouvindo o parecer da Coordenação Técnica do SPA. 

 

6 Das etapas do processo seletivo 

 

6.1 A Seleção será realizada nas datas e horários que constam no item 11.1 deste Edital. 

 

https://forms.gle/LKvsSJeH1jSxq5c7A
https://forms.gle/LKvsSJeH1jSxq5c7A
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6.2 A seleção dos candidatos será composta das seguintes etapas: 

 

Primeira etapa: análise do formulário de inscrição online preenchido. Serão considerados 

válidos os formulários preenchidos corretamente, com todas as informações solicitadas. 

 

Segunda etapa: Entrevistas de seleção, a serem realizadas com as/os alunas/os inscritas/os no 

Processo Seletivo. As entrevistas serão realizadas pela comissão do processo de seleção, 

composta por professoras(es)/supervisoras(es) do SPA. A entrevista tem por objetivo avaliar o 

perfil do candidato para a execução dos estágios, a afinidade e compatibilidade com as regras 

do estágio/SPA. O Histórico de Notas do aluno também será consultado, com objetivo de 

verificação de desempenho, podendo ser utilizado como critério de desempate o maior CR 

global (coeficiente de rendimento). As entrevistas serão realizadas nos dias 12, 13, 14, 15 e 16 

de dezembro de 2022.  

Observação: Há entrevistas que serão realizadas unicamente de forma presencial, unicamente 

de forma online e de modo híbrido. Se sua entrevista está prevista no item 6.3 deste edital para 

acontecer de forma presencial, no dia e horário da entrevista dirija-se à Clínica Escola para 

saber em qual sala a seleção está sendo realizada. Caso sua entrevista esteja prevista no item 

6.3 deste edital para acontecer de forma online, você será inserida/o em uma equipe do Teams 

para a seleção. No dia e horário de seleção, conecte-se ao Teams, abra a equipe de seleção e 

conecte-se à reunião para participar da entrevista. Caso sua entrevista esteja prevista no item 

6.3 deste edital para acontecer de forma híbrida, você será inserida/o em uma equipe do Teams, 

mas poderá também escolher ir presencialmente. Siga o procedimento da forma que escolher 

para realização de sua entrevista: se preferir ir presencialmente, dirija-se à Clínica Escola para 

saber em qual sala está ocorrendo o processo; se preferir online, conecte-se aos Teams, abra a 

equipe de seleção e conecte-se à reunião para participar da entrevista. 

 

6.3. Os horários e modalidade de seleção para cada linha de estágio são: 

Área Supervisor(a) Dia Horário Modalidade 

Abordagem Centrada na 
Pessoa 

Prof.ª Selena 

Rocha 
13/12 13h online 

Análise Institucional e 
Clínica Transdisciplinar 

Prof.ª Mariana 

Gonçalves 
14/12 14h online 

Atendimento Psicológico 
na abordagem da Análise 
Transacional 

Prof. Mauro Felix 16/12 15h online 
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Área Supervisor(a) Dia Horário Modalidade 

Atendimento Psicológico 
na Abordagem Cognitivo 
Comportamental 

Prof. Fabiano 

Castro 
13/12 14h presencial 

Avaliação Psicológica 
Prof.ª Débora 

Sampaio 
13/12 13:30 online 

Avaliação 

Neuropsicológica 

Prof.ª Verônica 

Araujo 
14/12 14h presencial 

Orientação Profissional e 

Projeto de Vida 
Prof. Mauro Félix 16/12 15h online 

Psicanálise 
Prof.ª Simone 

Costa 
13/12 17h online 

Psicanálise com Crianças 
Prof.ª Débora 

Sampaio 
13/12 14h online 

Psicologia Social do 

Trabalho e das 

Organizações 

Prof.ª Angela 

Teixeira 
12/12 14h online 

 

 

6.4. O horário agendado para a entrevista deverá ser observado pela/o candidata/o. 

 

6.5. Oportunamente, todas/os as/os candidatas/os serão inseridas/os em uma sala do Microsoft 

Teams por onde será realizada a entrevista. Nesta sala serão disponibilizados os textos para 

leitura prévia, caso haja.  

 

7. Dos Critérios de Avaliação 

7.1 Cada supervisor(a) estabelece critérios de seleção de estagiários. Estes critérios são: 

 

ESTÁGIOS SPA 

Área Supervisor(a) Critérios de Avaliação para seleção 

Abordagem Centrada 

na Pessoa 

Prof.ª Selena 

Rocha 

É possível que seja realizada, nesta seleção, 

avaliação escrita sobre os principais conceitos 

da ACP. Análise do currículo do candidato; 

desempenho em entrevista individual ou em 
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ESTÁGIOS SPA 

Área Supervisor(a) Critérios de Avaliação para seleção 

grupo. Disponibilidade para estar no horário de 

supervisão estabelecido pelo supervisor (2h) e 

imprescindível necessidade de participação 

ativa nas supervisões, do início ao fim, com 

câmeras abertas etc. Disponibilidade de 2 h de 

atendimento e 1h hora para confecção de 

relatórios. Ter cursado disciplina vinculada a 

abordagem escolhida. Saber expressar as razões 

da escolha por essa abordagem de trabalho 

clínico. Ano de formatura. Quantidade de 

disciplinas ainda por cumprir. Percurso 

acadêmico, profissional e pessoal do aluno. 

Características pessoais: motivação, 

responsabilidade, empatia, escuta clínica, 

capacidade de reflexão crítica, habilidade em 

fazer contato com as próprias emoções, 

disposição para o trabalho em equipe. 

Análise institucional e 

Clínica 

transdisciplinar 

Prof.ª Mariana 

Gonçalves 
Entrevista realizada pela supervisora. 

Atendimento 

Psicológico na 

abordagem da Análise 

Transacional 

Prof. Mauro 

Felix 

1 - Leitura prévia do artigo disponibilizado na 

equipe de seleção do Teams; 2 - Entrevista 

individual onde serão analisados os seguintes 

aspectos: 2.1 - Entendimento e reflexão crítica 

sobre o artigo recomendado; 2.2 - 

Disponibilidade do aluno para o dia da 

supervisão e para as atividades do estágio. Obs.: 

Não é necessário conhecimento prévio na 

perspectiva. O artigo será disponibilizado na 

equipe de seleção do Teams. 

Atendimento 

Psicológico na 

Prof. Fabiano 

Castro 

Leitura prévia do artigo “Fundamentos, 

modelos conceituais, aplicações e pesquisa da 
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ESTÁGIOS SPA 

Área Supervisor(a) Critérios de Avaliação para seleção 

Abordagem Cognitivo 

Comportamental 

terapia cognitiva” (Knapp, P. e Beck, A.T., 

2008) (o artigo não será disponibilizado, cabe 

ao estudante ser capaz de realizar a busca e 

pesquisa do mesmo); Entrevista individual onde 

serão analisados os seguintes aspectos: a) 

Entendimento e reflexão crítica sobre o artigo 

recomendado; b) avaliação de conhecimentos 

básicos sobre psicopatologia e entrevista 

psicológica; c) avaliação de caso lido no 

momento da entrevista; d) disponibilidade do 

aluno para o dia da supervisão e para as 

atividades do estágio. 

Avaliação Psicológica 
Prof.ª Débora 

Sampaio 

Disponibilidade para o horário da supervisão, 

comprometimento com o estudo prévio do 

material, trabalhar em equipe e 

responsabilidade. Ter os conhecimentos básicos 

nas áreas de psicopatologia, desenvolvimento 

humano e personalidade. A seleção se baseará 

na entrevista 

Avaliação 

Neuropsicológica 

Prof.ª Verônica 

Araujo 

Entrevista realizada pela supervisora. Levar 

histórico acadêmico. Disponibilidade para estar 

no horário da supervisão. 

Orientação 

Profissional e Projeto 

de Vida 

Prof. Mauro 

Félix 

1 - Leitura prévia do artigo disponibilizado na 

equipe de seleção do Teams l; 2 - Entrevista 

individual onde serão analisados os seguintes 

aspectos: 2.1 - Entendimento e reflexão crítica 

sobre o artigo recomendado; 2.2 - 

Disponibilidade do aluno para o dia da 

supervisão e para as atividades do estágio. Obs.: 

Não é necessário conhecimento prévio na 

perspectiva. O artigo será disponibilizado na 

equipe de seleção do Teams. 
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ESTÁGIOS SPA 

Área Supervisor(a) Critérios de Avaliação para seleção 

Psicanálise 
Prof.ª Simone 

Costa 

Leitura prévia do artigo "Sobre o início do 

tratamento (novas recomendações sobre a 

técnica da psicanálise I)”, Ano: 1913 - Autor 

Sigmund Freud. O texto será disponibilizado na 

equipe de seleção no Teams. 

Psicanálise com 

Crianças 

Prof.ª Débora 

Sampaio 

Disponibilidade para o horário da supervisão, 

comprometimento com o estudo prévio do 

material, trabalhar em equipe e 

responsabilidade. Ter os conhecimentos básicos 

nas áreas de psicopatologia, desenvolvimento 

humano e personalidade. O (a) aluno (a) 

participará apenas de uma entrevista. 

Psicologia Social do 

Trabalho e das 

Organizações 

Prof.ª Angela 

Teixeira 

Entrevista individual e em grupo. Habilidades e 

interesses específicos para atuação no estágio. 

Compreensão de processos de grupo.   

 

 

8 Da Classificação Final 

8.1 As/os candidatas/os serão lotadas/os nas áreas de Estágios oferecidos, no limite de vagas de 

cada área. 

 

9 Da Divulgação dos Resultados 

 

9.1 O resultado deste processo seletivo, com a lista de candidatas/os aprovadas/os para a 

primeira opção será divulgado em 19 de dezembro de 2022 no Portal do Aluno. 

 

10 Do Início dos Estágios 

 

10.1 As atividades de Estágio têm previsão para início do semestre 2023.1. 
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10.2. Quando do início do estágio, as/os supervisores irão orientar suas/seus estagiárias/os 

quanto ao Termo de Compromisso de Estágio – TCE, que só é emitido quando do início do 

estágio. 

 

11 Do Cronograma 

 

11.1 A seleção para os Estágios Supervisionados Específicos do Curso de Psicologia do Centro 

Universitário Celso Lisboa obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

Data Etapa Local 

06 a 10 de dezembro 
Divulgação do 

Processo Seletivo 
Portal do Aluno 

07 a 10 de dezembro 
Inscrições 

Online via formulário em 

https://forms.gle/LKvsSJeH1jSxq5c7A 

12 a 16 de dezembro 
Entrevistas de 

Seleção 

A depender da modalidade indicada por 

cada supervisão (presencial, online ou 

híbrida, como conta no item 6.2 e 6.3 deste 

edital) 

19 de dezembro 
Divulgação 

Resultado Final 

Portal do Aluno 

 

 

12 Das Disposições Finais 

 

12.1 Ao inscrever-se no processo seletivo, a/o candidata/o reconhece e aceita todas as normas 

estabelecidas neste Edital. 

 

12.2 Caso a/o candidata/o não seja aprovado em nenhuma de suas opções de estágio 

supervisionados interno, deverá recorrer à rede de instituições conveniadas para realização 

de seu estágio obrigatório. A rede de conveniadas pode ser encontrada no Portal do Aluno a 

qualquer tempo. Oportunamente são divulgadas no Portal do Aluno a oferta de vagas dessas 

instituições para 2023.1. 

 

https://forms.gle/LKvsSJeH1jSxq5c7A
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12.3 Caberá a Coordenação de Psicologia a resolução de situações previstas neste Edital, 

juntamente com a Coordenação Técnica do SPA. 

 

12.4 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2022. 

 

                         Raquel Staerke               Débora Sampaio 

        Coordenadora do Curso de Psicologia                              Coordenadora Técnico do SPA 

 

 


