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Edital Nº 009/2020 - Recrutamento UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 
 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das 

inscrições para o processo de seleção para preenchimento de vaga para os setores de 

Programa de Atendimento ao Discente (PADIS) e Setor de Gestão e Desenvolvimento de 

Talentos (GESTA). 

 
1 RESUMO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Setores de alocação da vaga: PADIS e GESTA 

Informações sobre o PADIS acesse aqui: https://www.unidep.edu.br/sites/padis 

Informações sobre o GESTA acesse aqui: https://www.unidep.edu.br/sites/gesta 

1.2 Nome da vaga prevista neste edital: Psicólogo 

1.3 Período de inscrições: 07/08/2020 a 13/08/2020  

1.4 Formulário para preencher e formalizar a inscrição: 

https://bit.ly/InscricaoUnidepPsicologo 

1.5 Prazo para envio de currículos e portfólios: 07/08/2020 a 13/08/2020  

1.6 E-mails para o envio de currículos: gesta@unidep.edu.br  

1.7 Análise de currículos: 14/08/2020 a 19/08/2020. 

1.8 Avaliação de Perfil Comportamental: 20/08/2020. 

1.9 Entrevista por competência com coordenação de setor e reitorias: A ser agendada. 

1.10 Resultado final e entrega de documentação após resultados: de 24/08/2020 a 

28/08/2020. 

1.11 Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos selecionados para 

entrevista. 

 

2 DA VAGA  

2.1 Requisitos: 

 2.1.1 Formação  

a) Obrigatória Graduação completa em Psicologia; 

b) Obrigatório registro do Conselho Regional de Psicologia - CRP; 

https://www.unidep.edu.br/sites/padis
https://www.unidep.edu.br/sites/gesta
https://bit.ly/InscricaoUnidepPsicologo
mailto:gesta@unidep.edu.br
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c) Será um diferencial para análise: 

• Especialização reconhecida pelo MEC;  

• Experiência na área da educação;  

2.1.2 Atribuições da vaga: 

 Elaborar, em conjunto com Coordenador do PADIS, o plano de trabalho a ser 

desenvolvido; considerando a carga horária dedicada para o atendimento ao 

discente; 

 Realizar atendimento psicológico ao discente através de demanda encaminhada 

ou espontânea; 

 Emitir semestralmente o relatório das atividades desenvolvidas, emitindo parecer 

sobre o mesmo; 

 Elaborar, em conjunto com o Coordenador do PADIS, projetos pedagógicos 

direcionados à saúde mental e outros assuntos que possam estar relacionados ao 

bem-estar e sensibilização do discente para uma formação crítica e reflexiva; 

 Elaborar, em conjunto com o Coordenador do GESTA, projetos direcionados à 

saúde mental e outros assuntos que possam estar relacionados ao bem-estar dos 

colaboradores; 

 Elaborar e conduzir etapas de processos de recrutamento e seleção (avaliações, 

dinâmicas de grupo e entrevistas por competências); 

 Elaborar em conjunto com a coordenação do GESTA aplicação e elaboração de 

relatório de avaliação de perfil comportamental. 

  

2.2 Habilidades interpessoais:  

Organização; Proatividade; Comprometimento; Criatividade; Cordialidade; Saber trabalhar 

sob pressão; Ser resolutivo; Ter curiosidade; Boa comunicação; Gestão do tempo; Abertura 

para aprender e ensinar; Gostar de desenvolver talentos; Ser receptivo e acolhedor; Espírito 

de liderança e trabalho em equipe. 

2.3 Dados técnicos  

Carga horária: 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários alternados: alguns 

dias da semana manhã e tarde, em outros dias tarde e noite, e em outros manhã e noite. 
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Benefícios: Plano de Assistência Médica com subsídio de 100% da mensalidade para o 

colaborador/titular (é permitida a inclusão de dependentes com custos subsidiados pelo 

colaborador); Plano odontólogo com condições diferenciadas. 

  

3 DO FORMATO DE TRABALHO   

Em virtude do momento atual, considerando os efeitos da pandemia do Covid-19 e seguindo 

as diretrizes do Grupo Afya, alinhadas com às recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e às restrições impostas pelas autoridades governamentais, os setores 

Programa de Atendimento ao Discente – PADIS e Gestão e Desenvolvimento de Talentos - 

GESTA do UNIDEP aderiram ao teletrabalho, onde as equipes estão atuando em home office 

e seguirão neste formato, por tempo indeterminado, retornando às atividades presenciais 

de forma gradual, preconizando as orientações epidemiológicas e preventivas ao corona 

vírus. 

 

4 DA INSCRIÇÃO  

4.1 As inscrições ocorrerão no período de 07/08/2020 a 13/08/2020. 

4.2 Para participar do processo seletivo, o candidato deverá responder o formulário 

disponível em: https://bit.ly/InscricaoUnidepPsicologo. 

Após o cumprimento desta etapa, o mesmo deve enviar o seu currículo e portfólio ao e-

mail gesta@unidep.edu.br. 

 

5 DA SELEÇÃO 

5.1 Da análise de currículo e informações preenchidas via formulário.  

5.2 Do cumprimento ao edital e requisitos.  

5.3 Do resultado do desempenho na Avaliação de Perfil.  

 

6 SOBRE A AVALIAÇÃO DE PERFIL  

6.1 A Avaliação de Perfil será aplicada ao(s) candidato(s) que estiver(em) pleiteando a vaga 

de Psicólogo(a), sendo realizada através do instrumento utilizado para identificar 

características e preferências pessoais, Myers-Briggs Type Indicator – MBT0049. Além disso, 

será aplicado o Teste de Preferência Cerebral, com o objetivo de identificar o perfil 

https://bit.ly/InscricaoUnidepPsicologo
mailto:gesta@unidep.edu.br
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comportamental do candidato. Podem ser utilizadas, também, outras ferramentas, que o 

UNIDEP entender necessárias para este processo de seleção. 

6.2 Sendo a realização da avaliação de forma remota, a Avaliação de Perfil será agendada e 

realizada via plataforma Zoom (https://zoom.us/meeting), em que a equipe do Gesta enviará 

o convite ao candidato.  

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A inscrição implicará no compromisso tácito, por parte do inscrito, de aceitar as 

condições e informações previstas neste edital, estabelecidas para o processo de seleção 

vigente.  

7.2 A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato direito subjetivo à 

contratação, mas tão somente representa a expectativa de contratação. 

7.3 Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria Administrativo-Acadêmica. 

7.4 Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail gesta@unidep.edu.br. 

 

 

Pato Branco (PR), 07 de agosto de 2020. 

 
_____________________________________ 

Carla Maria Ruedell 
Pró-Reitora Acadêmica 

 
 

_____________________________________ 
Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo Financeira 
 
 

____________________________________  
Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenação do GESTA 
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