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Edital Nº 192021 – Recrutamento Externo Profissionais Conveniados UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

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

inscrições do processo de seleção externo conforme informações abaixo: 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

• Nome da vaga prevista neste edital: Psicólogos conveniados  

• Objetivo: atendimentos psicológicos aos acadêmicos do UNIDEP mediante utilização 

do espaço físico institucional e prática de valor social. 

• Valor social por sessão: R$ 60,00 (sessenta reais) 

• Quantidade de vagas disponíveis: 05 (cinco) 

• Setor de alocação da vaga: Serviço de Psicologia – Clínica Escola 

• Carga horária: 05 (cinco) vagas - cada profissional atuará em um dia da semana pré-

determinado, entre o horário de 13:30 até 22:30 totalizando no máximo 5 

atendimentos por dia. 

• Período de inscrições: até 01/08/2021 – atenção para as orientações de inscrição 

informadas no tópico 4 deste edital. 

• Características: Trata-se de atuação profissional sem vínculo empregatício com o 

UNIDEDP, seguindo todas as normas e acordos descritos em termo de convênio a ser 

firmado. 

 

2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

2.1 Formação 

• Graduação em Psicologia realizada/concluída no UNIDEP 

• Pós-graduação em Psicologia clínica em andamento ou concluída ou comprovação de 

Supervisão com Profissional de Psicologia 

• CRP ativo 

 

2.2 Experiência 

Experiência com atendimento clínico. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 
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O atendimento clínico será realizado aos acadêmicos no ambiente da clínica escola, 

dessa forma, os profissionais conveniados devem seguir as regras do Serviço de Psicologia e 

providenciar os materiais necessários (testes, equipamentos eletrônicos para atendimento 

remoto entre outros) para a realização do seu trabalho. 

Os atendimentos poderão ocorrer na modalidade presencial ou online, porém, o 

profissional precisará fazê-lo no ambiente do Serviço de Psicologia. 

Os profissionais terão à disposição o ambiente da clínica-escola (consultórios), bem 

como o suporte de agendamentos, em contrapartida farão os atendimentos com valor social 

estipulado pelo UNIDEP. 

A duração do convênio é de 6 (seis) meses, após este período, será avaliado pelo 

UNIDEP a renovação e/ou continuidade. 

 

3.2 Habilidades e competências: 

• Comunicação assertiva 

• Relacionamento interpessoal 

• Atenção à saúde 

• Tomada decisão 

• Educação permanente 

• Ética e responsabilidade  

• Sentir-se alinhado com os valores do Grupo AFYA Educacional: 

o Foco no aluno 

o Gente é tudo pra gente 

o Espírito empreendedor 

o Ser apaixonado 

o Inovação 

o Qualidade 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Inscrição: 

As inscrições deverão ser realizadas até a data 01/08/2021. Para se inscrever é 

necessário: 

• Tomar conhecimento os itens propostos neste edital, com atenção à formação, 

experiência, habilidades e competências.  
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• Preencher o formulário https://forms.gle/5mBXpDLRneovuHLA8 anexando 

todos os documentos: 

o Currículo Lattes atualizado; 

o Declaração de supervisão: se refere ao documento que comprova a 

supervisão clínica. Deve ser assinada e carimbada pelo 

supervisor/orientador; 

o Carta de referência: Trata-se de uma carta de recomendação 

profissional, deve ser elaborada por profissionais que conheçam o 

trabalho do candidato; 

o Certificados: se refere a todas as formações realizadas pelo profissional. 

o Cópia da carteira de CRP 

 

4.2 Análise e triagem de currículos:  

Todos os formulários e currículos serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 

4.3 Entrevistas:  

As entrevistas serão agendadas previamente pela equipe do GESTA e Responsável 

Técnica pelo Serviço de Psicologia com os candidatos selecionados para esta etapa. 

O processo seletivo será composto pela análise do currículo, avaliações, prova técnica 

e entrevistas. Podem ser utilizadas também outras ferramentas que o UNIDEP entender 

necessário para este processo de seleção. 

 

4.4 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas até 

15/08/2021. Os candidatos selecionados para ocupar a vaga serão orientados quanto ao 

processo de convênio. 

 

 

Pato Branco, 20 de julho de 2021 

 

 

____________________________________ 

https://forms.gle/5mBXpDLRneovuHLA8
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Carla Maria Ruedell 

Pró-Reitora Acadêmica 

 

_____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 

 

 

_____________________________________ 

Teresa Conte Demarco 

Coordenadora curso de Psicologia 

 

 


