
 

 

EDITAL Dir. EACH Nº 01, de 30.11.2022 
 

Edital de Seleção de Estagiário(a) 
  

Estarão abertas, no período de 01 a 06 de dezembro de 2022, as inscrições para o 

preenchimento de 02 (duas) vagas de Estágio na Diretoria da Escola de Artes Ciências e 

Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), para o desenvolvimento de 

atividades de acolhimento e suporte psicossocial para comunidade acadêmica da 

Unidade. O valor da bolsa é de R$ 1.212,00 (Um mil, duzentos e doze reais) mensais, 

mais auxílio transporte, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sem vínculo 

empregatício com a EACH ou com a USP. O período do estágio será de 12 (doze) meses, 

podendo ser renovado pelo mesmo período, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) 

meses. Poderão se inscrever apenas alunos de Graduação em Psicologia, de 

universidades públicas ou particulares, regularmente matriculados a partir do 7º semestre 

do curso. 

  

I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) ESTAGIÁRIOS(AS) 

Os(As) candidatos(as) selecionados(as) desenvolverão as seguintes atividades: 

 Trabalho em equipe interdisciplinar; 

 Ações de acolhimento e aconselhamento; 

 Atendimento individual e em grupo; 

 Ações de promoção à saúde; 

 Participação em reuniões e elaboração de registros e relatórios; 

 Atendimentos presenciais e on-line. 

 

II – DOS REQUISITOS  

Os(As) candidatos(as) deverão demonstrar: 

 Boa comunicação, empatia, escuta, facilidade de trabalho em grupo; 

 Compromisso com direitos humanos e pluralidade de raça/etnia, gênero, 

orientação sexual, classe, idade e nacionalidade; 

 Desejável: experiência em acolhimento, atenção psicossocial, trabalho com grupos 

e terapia breve. 

 

III - DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, devendo os(as) 

interessados(as) enviar os documentos contastes no item IV.I desde edital, para o 

endereço eletrônico nau-each@usp.br, no período de 01 a 06 de dezembro de 2022. 
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IV – DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

IV.I – Documentos exigidos: 

 Carteira de Identidade (cópia simples); 

 CPF (cópia simples); 

 Comprovante de matrícula;  

 Histórico escolar;  

 Currículo atualizado; 

 Carta de interesse, destacando os conhecimentos e requisitos indicados nos itens I 

e II deste edital (máximo 02 páginas). 

  

IV.II – Todos os documentos mencionados no item anterior deverão ser anexados no 

formato pdf.  

 

VI.III – Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na seleção deverão apresentar os originais 

para a assinatura do termo de estágio. 

  

VI.IV – As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas, não podendo o(a) 

candidato(a) participar da seleção.  

   

V – DA SELEÇÃO 

A seleção será realizada em duas etapas: uma eliminatória e uma classificatória. Ambas 

as etapas serão realizadas presencialmente.  

  

V.I -  1ª Etapa (Eliminatória) 

Data: 08.12.2022:  

 das 9h às 10h30- Avaliação Escrita abordando a discussão de um caso; e  

 das 10h30 às 11h30 – Dinâmica de Grupo. 

Local: Anfiteatro 2 – Prédio do Ciclo Básico (próximo a Cantina) na EACH/USP. 

 

Os(as) candidato(as) que não comparecerem a 1ª etapa serão automaticamente 

desclassificados. 

 

A lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as) na 1ª etapa será divulgada no dia 

09.12.2022, na página http://www5.each.usp.br/editais/.  
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V.II - 2ª Etapa (Classificatória) 

Data: 13.12.2022:  

 às 14h – Prova de Arguição (Currículo e Carta de interesse). 

Local: Anfiteatro 1 – Prédio do Ciclo Básico (próximo a Cantina) na EACH/USP. 

 

Os(as) candidato(as) que não comparecerem a 2ª etapa serão automaticamente 

desclassificados. 

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado final será divulgado a partir de 16 de dezembro de 2022, na página 

http://www5.each.usp.br/editais/.  

 

VII – DO LOCAL E DO HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

O estágio será realizado na EACH USP, na Rua Arlindo Bettio, 1000, no bairro de 

Ermelino Matarazzo, em São Paulo, a partir de 2023, em dois horários: 

 1 estagiário(a) para  trabalhar das 10h às 16h, e  

 1 estagiário(a) para trabalhar das 15h às 21h.  
 
 

São Paulo, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha 

Diretor 

http://diversitas.fflch.usp.br/node/3870
http://www5.each.usp.br/editais/

