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Edital 017/2019 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG, no uso de suas atribuições, torna público o Edital para contratação de 

Psicólogo(a), em caráter emergencial e tempo determinado, para atuar no campus de 

Santo Antônio da Patrulha-SAP. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 O presente Processo Seletivo Simplificado visa a contratação de Psicólogo para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, com atuação junto à 

Coordenação de Atenção ao Estudante da PRAE no campus de SAP conforme 

especificação detalhada neste edital quanto ao número de vagas, remuneração e cargo. 

 

2- DAS ATRIBUIÇÕES 

 O/A profissional contratado/a terá as seguintes atribuições: 

I – Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 

sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 

orientação e educação;  

II - diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 

elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) estudantes(s) durante o processo 

de acolhimento, orientação, acompanhamento e/ou encaminhamento; 

III-  Participar de atividades interdisciplinares com a Assistência Social e Pedagogia, como 

discussão de casos, encaminhamentos intraequipe e reuniões, assim como o Programa 

de Apoio aos Estudantes com Necessidades Específicas (PAENE);  

IV - desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e 

atividades de área e afins; 

V- Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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3 – DA REMUNERAÇÃO 

 A remuneração bruta será de R$ 3.135,50 para 30h mensais, dos quais serão 

deduzidos os encargos legais. 

 

4 – DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, PERÍODO DE ATUAÇÃO E REQUISITOS PARA 

INSCRIÇÃO NA SELEÇÃO. 

 Será contratado/a 01 (um) profissional para atuar pelo período 3 meses a contar de 

09 de abril de 2019, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas semanais. Poderão 

participar dessa seleção profissionais com graduação em Psicologia. 

 

5 – DOS PROCEDIMENTOS E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 É obrigatório o preenchimento do requerimento de Inscrição, conforme anexo I 

deste Edital, o qual deverá ser enviado acompanhado de: 

a) Fotocópia simples dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, 

Diploma de Graduação, Diploma de curso de Pós-Graduação (se houver) e 

Carteira de Identidade Profissional emitida pelo Conselho de Classe. 

 

Caso o/a candidato/a apresente algum tipo de necessidade específica, deverá 

comunicar essa condição na ficha de inscrição, indicando, se assim desejar, o 

atendimento diferencial adequado à sua participação no processo seletivo.  

As inscrições no processo seletivo estarão abertas entre 28 de março e 02 de abril 

de 2019, das 9h às 17h, impreterivelmente. O/A candidato/a poderá dirigir-se 

pessoalmente a PRAE de SAP com a documentação e o requerimento de inscrição 

devidamente preenchido e assinado. Não serão aceitas inscrições fora do prazo 

estipulado acima. 

 

6 – LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

 Os itens especificados no item 5 deverão ser entregues na PRAE/SAP, localizada 

no Campus Santo Antônio da Patrulha, na R. Barão do Cahy, nº. 125,  bairro Cidade Alta, 

Santo Antônio da Patrulha, RS. 



 

7 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A lista de inscrições homologadas estará disponível no dia 03 de abril, até as 17h, 

no site PRAE/FURG: www.prae.furg.br.  

Maiores informações poderão ser solicitadas à Coordenação de Atenção ao 

Estudante da PRAE/SAP, por e-mail (prae@furg.br) ou pelo telefone (51) 3662.7820. 

8- DO CRONOGRAMA 

Evento  Datas Local 

Divulgação do Edital 27/03/2019 www.prae.furg.br  
 

Inscrições 28/03 à 02/04/2019 Na PRAE/SAP 
 

Divulgação final das homologações 
e cronograma de entrevistas 

03/04/2019 www.prae.furg.br  

Entrevistas 
 

04/04/2019 e 
05/04/2019 

PRAE/SAP 

Resultado Final 08/04/2019 www.prae.furg.br  
 

 
 

9- DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção compreenderá duas etapas: a) entrevista (peso 3,0) b) 

análise de títulos (peso 7,0). 

A análise dos títulos respeitará os seguintes critérios: 

Itens Pontuação Limite 

A – Experiência Profissional   

Atuação profissional na área de Psicologia 0,1 pontos por mês de trabalho 
comprovado 

2,0 pontos 

Atuação profissional na área de Psicologia 
Escolar 

0,5 pontos por mês de trabalho 
comprovado 

6,0 pontos 

TOTAL ITEM A 8,0  

B – Formação Acadêmica   

Especialização 0,2 0,2 pontos 

Mestrado 0,6  0,6 pontos 

Doutorado 1,2 1,2 pontos 

TOTAL ITEM B 2,0  

   

TOTAL 10,0  
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Documentos comprobatórios da Experiência Profissional e da Formação 

Acadêmica (originais acompanhados de cópias) devem ser apresentados à Comissão de 

Seleção no momento da Entrevista. A carteira de Identidade Profissional também deve 

ser apresentada no momento da entrevista. 

A entrevista conduzida pela banca de seleção será individual e abordará os 

seguintes aspectos: 

a) Disponibilidade de tempo para a jornada de trabalho conforme horários de 

funcionamento da Coordenação de Atenção ao Estudante; 

b) Conhecimento sobre Psicologia Escolar e/ou educacional. 

As entrevistas serão realizadas nos dias 04 e 05 de abril de 2019 em na PRAE/SAP. 

10 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

  Os resultados serão divulgados no dia 08 de abril de 2019.  

 

11 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A comissão de seleção será composta por servidores do quadro da FURG, num 

total de três membros.  

 

Santo Antônio da Patrulha, 27 de março de 2019. 

 

Daiane Teixeira Gautério 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

PRAE/FURG. 
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SELEÇÃO DE PSICÓLOGOS  
Edital 017/2019 

 
 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 
 

Nome do/a candidato/a: __________________________________________________________  

Carteira de Identidade: ____________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________  

Telefones: ______________________________________________________________________ 

 E-mail: ________________________________________________________________________ 

Possui pós-graduação? ( ) Não ( ) Sim  Se sim: 

( ) Especialização – Qual?_________________________________  

( ) Mestrado – Qual?_____________________________________  

( ) Doutorado – Qual?____________________________________  

Possui alguma necessidade específica? ( ) Não ( ) Sim – Qual? _____________________________  

 

 

 

Data:    /             /  

 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 
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