
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E/OU /VOLUNTÁRIO(A) DE GRADUAÇÃO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/Projeto :PROJETO SEAPE – Serviço de Atendimento e Consultoria em Psicologia Escolar e Educacional 

UNIDADE ACADÊMICA: ICH – Psicologia  

O coordenador do projeto/programa MARISA COSENZA RODRIGUES da unidade acadêmica ICH torna público o processo de seleção de 

discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga(s) de voluntário(s) graduando de Psicologia UFJF. 

I. Dos(das) candidatos(as) 

Poderão inscrever-se os(as) candidatos(a) que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado (a) em Curso de Graduação da UFJF;  (curso de Psicologia) 

b) Não estar em débito com a Proex no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas/UFJF, excetuando-se os Programas de Assistência Estudantil. 

e- SER GRADUANDO DO CURSO DE PSICOLOGIA, ESTAR MATRICULADO REGULARMENTE A PARTIR DO QUINTO 

PERIODO, JÁ TER CURSADO (SEM REPROVAÇÃO) AS DISCIPLINAS PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I e II e JÁ 

TER SIDO APROVADO NA DISCIPLINA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE NO CONTEXTO EDUCACIONAL. 

II. Atividades a serem realizadas (em consonância com o plano de trabalho): 

a) Implementação de ações e projetos de cunho preventivo e promotor de habilidades no contexto educativo, abrangendo diferentes níveis de 

escolaridade, dirigidos à pais, professores, alunos e demais agentes educativos da escola. 

III. Da seleção 

A participação do(a) estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se vincula; O 

projeto/programa deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao(à) coordenador(a) informar a frequência dos(as) estudantes; O pagamento da 

bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado conforme calendário disponibilizado pela Pro –reitoria de Planejamento; Em caso de 

desistência do(a) bolsista ou voluntário(a) selecionado(a) durante o período de execução do programa/projeto, o(a) próximo(a) candidato(a) classificado(a) 

assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção (destacar as modalidades de provas) 

Análise do histórico escolar (será considerado desempenho nas disciplinas acima referidas e disciplinas eletivas afins) 2: Entrevista 

(sondagem de interesse pelo projeto e pergunta: Diferença entre psicólogo na escola e PEE: limites e possibilidades) 3: Desempate: IRA 

V. Da Inscrição 

DATA: 15 a 17/08/2022 – até 17 horas do dia 17/08 (inscrição email : rodriguesma@terra.com.br  enviando junto histórico escolar). Favor 

assinar também  folha de inscrição na secretaria do ICH que ficará disponível até esse dia e horário.   

VI - Da Seleção  

DATA: 18/08/2022 (minha sala no andar da coordenação/chefia do departamento) –  a partir das 8 :30 horas (ENTREVISTAS – horário 

será informado para o email  do candidato a partir do dia 17/08 mediante fim das inscrições. 

 

VI. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 18/08/2022 (divulgação do resultado será enviada para os e-mails dos candidatos num email PARA TODOS) HORÁRIO: a partir de 16 

horas do dia 18/08/2022. ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO (a) – DIA 18/08/2022 

 

 

Juiz de Fora, 15 de agosto de 2022  

Profa. Marisa Cosenza Rodrigues (SIAPE – 1148695)  

Coordenadora do Projeto de Extensão SEAPE - UFJF 


