
 

EDITAL INTERNO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO SUPERVISONADO DO CURSO DE 
PSICOLOGIA DA FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA. 

 
A Coordenação da Central de Estágios da FADBA, conjuntamente à Coordenação do Curso de 
Psicologia, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital referente à apresentação das 
propostas para seleção de alunos e composição dos grupos de estágio acadêmico para a disciplina 
Estágio Supervisionado Especifico I, a ser oferecida no semestre acadêmico 2023.1, com continuidade 
na disciplina Estágio Supervisionado Especifico II no semestre acadêmico 2023.2, para o 90 período, 
turnos matutino e noturno, e 100 período sucessiva e respectivamente. 

 
1. DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA E VINCULAÇÃO À FACULDADE 

1.1 A matrícula na referida disciplina Estágio Supervisionado Especifico I, e na disciplina Estágio 

Supervisionado Especifico II, deve ser feita na Secretaria Geral de Cursos, conforme os 

parâmetros da Instituição, previstos e divulgados. 

1.2 Para fins de matrícula, a participação nesse processo seletivo para composição de grupos 

de estágio não vincula o/a estudante ao Curso de Psicologia da FADBA, nem à respectiva 

disciplina Estágio Supervisionado Especifico. A saber, esta seleção configura-se como 

procedimento preparatório para os trabalhos acadêmicos do ano de 2023, quando, por 

efetivação de matrícula junto ao setor competente, os resultados do presente Edital terão 

validade para todos os seus candidatos. 

1.3 No tocante ao Estágio Supervisionado Específico II o aluno estará habilitado a matricular- 

se neste, dando prosseguimento às suas atividades acadêmicas de estágio, em tendo sido 

aprovado no Estágio Supervisionado Específico I. Ambas as disciplinas acontecem em 

caráter continuado, entretanto, independentes quanto ao aspecto avaliativo, estando a 

continuidade dependente da aprovação na etapa anterior, como previsto no PPC do Curso. 
 

2. DA INSCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO ESPECÍFICO I e II 

2.1 O(a) estudante deverá fazer sua inscrição na proposta pretendida no período de 27/10/22  

a 01/11/22, especificamente para esse edital, de forma remota preenchendo o formulário 

online no Google Forms, disponível no link: https://forms.gle/UTowXovoYJBNbb3Q7, no 

ato da inscrição o(a) estudante deve anexar duas cartas, sendo uma de 1ª e outra de 2ª 

intenções de estágio, conforme em anexo. 

2.2 As cartas devem ser digitadas, datadas e assinadas. Torna-se imprescindível a estruturação 

da mesma a partir do modelo estabelecido e disponibilizado no ANEXO I e II. 

2.3 Os grupos serão compostos em definitivo por alunos devidamente matriculados, de ambos 

os turnos, após devida classificação. 

2.4 Fica sob a responsabilidade do estudante fazer os ajustes necessários em sua agenda 

pessoal quanto aos horários para o cumprimento das atividades das disciplinas de Estágio 

Supervisionado Específico I e II. 

2.5 É reservado ao professor orientador/supervisor a definição e/ou remanejamento de dias 

e horários de supervisão e prática. Tais mudanças e/ou definições serão também 

compartilhadas e discutidas, caso haja necessidade, junto ao grupo de discentes. 

https://forms.gle/UTowXovoYJBNbb3Q7


 

2.6 Estão sendo ofertadas vagas em 03 (três) ênfases, com diversas possibilidades em cada 

uma delas para escolha de atuação. 

2.7 Por livre e espontânea escolha o(a) estudante pleiteará uma vaga se inscrevendo nestas 

ênfases, e fazendo a designação de 1ª, 2ª e 3ª opções, podendo ser todas de ênfases 

diferentes, ou, podendo ser a 1ª e 2ª opções de uma mesma ênfase, e a 3ª opção de uma 

ênfase diferente. (ver item 4) 

2.8 Deve ser indicada para cada uma das ênfases qual a abordagem pretendida, conforme 

apresentadas no item 4. 

2.9 O(a) estudante participará em apenas, e somente, 01 (um) grupo de estágio, sendo vedada 

a participação/presença, mesmo como aluno-ouvinte, em qualquer outra 

supervisão/prática. 

2.10 Será respeitado o limite máximo de estudantes para cada grupo, conforme quantidade 

de vagas ofertadas em cada campo/abordagem no item 4 deste edital. 

2.11 Para abertura do campo/abordagem será necessária a quantidade mínima de 5 

aprovados. Caso a abordagem não alcançe a quantidade mínima,  

2.12 A composição dos grupos se fará exclusivamente por processo seletivo, para o qual é 

necessário que o(a) estudante se inscreva e participe. 

2.13 Não será permitida sob qualquer hipótese trocas na ordem de colocação ou campo de 

estágio após a assinatura do TCE. 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
As etapas de seleção para composição dos grupos de Estágio Supervisionado Específico I e II serão 
realizadas nas datas e horários que constam neste Edital, em cada Item respectivo (inscrição e entrega 
das cartas de intenções, prova, divulgação de resultados), conforme procedimentos especificados para 
cada campo/abordagem no item 4. 

 

1ª ETAPA: INSCRIÇÃO E CARTA DE INTENÇÃO - A escrita e apresentação das cartas deve corresponder 
à melhor colocação possível quanto à pretensão do estágio, discorrendo sobre suas inclinações 
pessoais e capacitações para o mesmo, bem como demais assuntos que tenham direta relação com o 
estágio/campo/abordagem pretendido. A nota desta etapa tem efeito de composição da média 
simples final. 

 
2ª ETAPA: PROVA ONLINE: Todos os interessados deverão realizar as provas, naquelas abordagens 
que estão requerendo a realização da mesma. As mesmas terão duração de até duas horas cada, e 
serão elaboradas e corrigidas pelo professor supervisor responsável pelo estágio. A prova poderá ser 
composta por questões dissertativas e/ou objetivas, abordando conteúdo específico ao campo de 
estágio pretendido, a partir das referências disponibilizadas no ANEXO III. A nota desta etapa tem 
efeito de composição da média simples final. 

 
 

3ª ETAPA: CLASSIFICAÇÃO: O parâmetro para a obtenção da nota final do aluno e sua classificação 
será a média simples das notas, que poderão ser: 

 

• Pontuação da Carta de Intenções; 

• Pontuação na Prova online. 
 

Ex: MF   = (Carta de Intenção)+(Prova online) 
2 
 
 
 

 



 

3.1 Em caso de empate, o desempate se dará pela maior Média Geral das notas no Curso; 
3.2 A classificação FINAL para a composição dos grupos de estagio será feita pela ordem 

decrescente das notas dos(as) candidatos(as) para a 1ª abordagem pretendida, até se 
completar o número de vagas de cada grupo de estagio; 

3.3 Em havendo vacância, o grupo será completado por estudantes que pleitearam a referida 
abordagem como 2ª opção, caso não tenham sido alocados em sua 1ª opção; 

3.4 Em não sendo classificado/a para compor o grupo de sua 1ª opção, o estudante será 
alocado em sua 2ª opção, em havendo vaga disponível; 

3.5 Caso ocorram desistências de alunos(as) selecionados para algum grupo, outros(as) 
estudantes(as) interessados nesta respectiva proposta poderão ser chamados a ocupar 
estas vagas, sendo respeitada a ordem de classificação da nota final; 

3.6 Se o/a estudante não for classificado para nenhuma das duas primeiras opções 
pretendidas será alocado na 3ª opção indicada semelhantemente em ambas as cartas, em 
havendo vaga disponível; 

3.7 Se o(a) estudante não for selecionado(a) para nenhuma das intenções pretendidas, 
incluindo a 3º opção, ele(a) será consultado e alocado(a) em grupo de estágio que houver 
disponibilidade, em consenso com o docente/supervisor deste grupo. 

 

4. DAS PROPOSTAS E DATA DA PROVA 
ÊNFASE         ABORDAGEM CAMPO VAGAS PROVA 

Clínica 
(Psicodinâmica) 

 
Psicanálise 

Clínica SPA e PM 
(Adulto e idoso) 

 
Mín. 05 
Máx. 10 

Dia: 16/11/22  
Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

 
Psicoterapia Breve 

Clínica SPA 
(Adolescente, 

adulto e idoso) 

 
Mín. 05 
Máx. 10 

Dia: 16/11/22 
 Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

   
  Gestalt-terapia  

Clínica SPA 

(Adulto e idoso) 

 
Mín. 05 

Máx. 10 

Dia: 16/11/22 
 Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

 
 
 
 
 

Clínica 
(Comportamental) 

Reabilitação 
Neuropsicológica 

Clínica SPA 
(Criança, 

adolescente, 
adulto e idoso) 

 
Mín. 05 
Máx. 10 

 
Dia: 16/11/22  

Hora: 
07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

Terapia Cognitivo 
Comportamental - 
TCC          (Adulto) 

Clínica SPA 
(Adulto e idoso) 

 
Mín. 05 
Máx. 10 

Dia: 16/11/22  
Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

Terapia Cognitivo 
Comportamental - 
TCC (Infantil) 

Clínica SPA 
(Criança) 

 
Mín. 05 
Máx. 10 

Dia: 16/11/22  
Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

 

 
Saúde e 

Organizacional 
(Psicologia nas 

Instituições) 

Psicologia 
Organizacional 

FADBA Mín. 05 
Máx. 10 

Dia: 16/11/22  
Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

Psicologia Hospitalar 
Santa Casa de 
Misericórdia 
- Cachoeira - 

Mín. 05 
Máx. 10 

Dia: 16/11/22 
 Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

Psicologia Social Crítica  
CRAS 

- Cachoeira - 

Mín. 05 
Máx. 10 

Dia: 16/11/22 
 Hora: 

07:00h às 12:00h 
Campus Virtual 

 
 



 

5. DOS HORÁRIOS DOS ENCONTROS DE SUPERVISÃO E PRÁTICA 

5.1 Os grupos da disciplina Estágio Supervisionado Especifico I e II se reunirão para 
SUPERVISÃO em horários estabelecidos por cada supervisor, a ser divulgado no Edital de 
resultados deste processo seletivo, e poderão ocorrer em horários da manhã ou em 
horários da tarde. 

 
5.2 Os horários das práticas serão organizados em parceria entre professor/supervisor e 

alunos, e/ou ainda organizados pela Coordenação Técnica da Clínica Escola – SPA, após 
treinamento prévio de inserção ao espaço da prática, e poderão ocorrer em horários da 
manhã ou em horários da tarde, ou em ambos, se for o caso. 

 
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 O resultado deste processo seletivo de composição de grupos será divulgado em tempo 

apropriado, a ocorrer até o dia 21 de novembro de 2022, por publicação de lista na 

Central de Estágios da FADBA e grupo de WhatsApp da turma. 

6.2 Uma segunda lista poderá ser publicada após esta data, se algum caso especifico se fizer 

necessário. 

 
7. CRONOGRAMA 

 

FASES DATAS 

Lançamento do edital 27 de outubro de 2022 

Inscrição dos candidatos De 26 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 
2022 

Prova online (Campus Virtual) 16 de novembro de 2022 
(horário 07:00h às 12:00h) 

Resultado final 21 de novembro de 2022 

Assinatura do TCE 22 a 30 de novembro 2022 
 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Um Edital de ERRATA ou COMPLEMENTAR poderá ser publicado depois deste, se por 

qualquer situação se mostrar necessário. 

8.2 Os casos não contemplados neste edital serão considerados e resolvidos pela Central de 

Estágios da FADBA, e, se necessário, conjuntamente com a Coordenação do Curso de 

Psicologia, bem como com o Colegiado Docente do Curso. 

 

 
Cachoeira, 27 outubro de 2022 

 
 
 

Luís Carlos de Aquino Lemos 
Coordenador da Central de Estágios - FADBA 



 

ANEXO I 
 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES 
PROCESSO SELETIVO 

ESTÁGIO ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II – 2023.1 e 2023.2 
 

Nome:  
Período/turno:     
Ênfase:  Abordagem:    

 

Estou em processo psicoterapêutico: 
( ) SIM ( ) NÃO 
Se sim, há quanto tempo?                    
Meus Contatos: 
Telefone (celular/WhatsApp):                                                                                     
Email:    

 

CARTA DE 1ª INTENÇÃO 
 
 

Eu, (NOME DO CANDIDATO), estudante em potencial do 9º Período/2023.1 e subsequente 10º 
período/2023.2, venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em compor o grupo de Estágio 
Específico Supervisionado I e II na Ênfase (ESPECIFICAR), na abordagem 
    (ESPECIFICAR), ciente de que a continuidade no Estágio 
Específico Supervisionado II é situação dependente de aprovação no Estágio Específico Supervisionado 
I, conforme prevê Regulamentações do Curso. 

Minha formação acadêmica inclui (CITAR o que diz respeito a você ao longo do curso: falar de 
participações em congressos, cursos, estágios extracurriculares, projetos de pesquisa, monitoria, 
bolsas de iniciação científica, atividades voluntárias, experiência profissional e outros eventos 
relevantes ocorridos durante a graduação que explique sua relação com a abordagem/ênfase do 
estágio curricular). 

Meu objetivo profissional é (DESCREVA SEU OBJETIVO). Minha opção pelo ESTÁGIO 
ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II na Ênfase (ESPECIFICAR) e na Abordagem (ESPECIFICAR) se 
justifica por (apresente os motivos e interesses que o(a) levaram a escolher essa área). 

Concluindo, espero que (apresente suas expectativas sobre o estágio específico 
supervisionado e a contribuição dele para sua vida profissional). 

Sendo só para o momento, apresento 
Cordiais saudações. 

 
Cachoeira, de de 20 . 

 
 
 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 



 

ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES 
PROCESSO SELETIVO 

ESTÁGIO ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II – 2023.1 e 2023.2 
 

Nome:  
Período/turno:     
Ênfase:  Abordagem:    

 

Estou em processo psicoterapêutico: 
( ) SIM ( ) NÃO 
Se sim, há quanto tempo?                    
Meus Contatos: 
Telefone (celular/WhatsApp):                                                                                     
Email:    

 
 

CARTA DE 2ª INTENÇÃO 
 
 

Eu, (NOME DO CANDIDATO), estudante em potencial do 9º Período/2023.1 e subsequente 10º 
período/2023.2, venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em compor o grupo de Estágio 
Específico Supervisionado I e II na Ênfase (ESPECIFICAR), na abordagem 
    (ESPECIFICAR), ciente de que a continuidade no Estágio 
Específico Supervisionado II é situação dependente de aprovação no Estágio Específico Supervisionado 
I, conforme prevê Regulamentações do Curso. 

Minha formação acadêmica inclui (CITAR o que diz respeito a você ao longo do curso: falar de 
participações em congressos, cursos, estágios extracurriculares, projetos de pesquisa, monitoria, 
bolsas de iniciação científica, atividades voluntárias, experiência profissional e outros eventos 
relevantes ocorridos durante a graduação que explique sua relação com a abordagem/ênfase do 
estágio curricular). 

Meu objetivo profissional é (DESCREVA SEU OBJETIVO). Minha opção pelo ESTÁGIO 
ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II na Ênfase (ESPECIFICAR) e na Abordagem (ESPECIFICAR) se 
justifica por (apresente os motivos e interesses que o(a) levaram a escolher essa área). 

Concluindo, espero que (apresente suas expectativas sobre o estágio específico 
supervisionado e a contribuição dele para sua vida profissional). 

Sendo só para o momento, apresento 
Cordiais saudações. 

 
Cachoeira, de de 20 . 

 
 
 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 



 

ANEXO III 

 
REFERÊNCIAS PARA AS PROVAS ESCRITAS 

PROCESSO SELETIVO 
ESTÁGIO ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II – 2023.1 e 2023.2 

 
1. PSICANÁLISE 

 

• BOCK, A. M. B.; FURTADO, O. e TEIXEIRA, M. L. T. "A Psicanálise" In: Psicologias: uma 
introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva. Disponivel em: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxubHBzaTAx 
NHxneDo2N2IyYmIyNGQ4ODE5OTRi 

 

• LEITAO, I. B.; MENDES, F.M.S. "De que se trata ser freudiano pela psicanálise lacaniana? Os 
quatros conceitos fundamentais da Psicanálise em Freud e Lacan". In: Estilos da Clinica. vol.23, 
no.2 São Paulo maio/ago. 2018. Disponível em: 
:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415- 
71282018000200011&lng=pt&nrm=iso 

 

2. PSICOTERAPIA BREVE 

• LIVRO: HEGENBERG, M. Psicoterapia Breve. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2016. (Estudo da 
INTRODUÇÃO: A Psicoterapia Breve na Clínica Contemporânea) 

 
• ARTIGO: REICH, Paulo Roberto. Logoterapia: o caminho e o papel dos valores no processo 

terapêutico. Revista Logos & Existência Revista da Associação Brasileira de Logoterapia e 
Análise Existencial 6(1), maio – 2018. 

 
3. GESTALT-TERAPIA 

 
• GESTALT-TERAPIA -  YONTEF, G. Processo, Diálogo e Awareness. São Paulo, Summus, 1998. (Cap. 

1 e 2);  
 

4. REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA 
 

• Vieria, Lourenco. Qual a valoração de uma avaliação qualitativa em neuropsicologia. Ipatinga: 
Prominas, 2021. Disponível em: (PDF) QUAL A VALORAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO QUALITATIVA 
EM NEUROPSICOLOGIA (researchgate.net) 

 
5. TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL - TCC (Adulto) 

 

• Wright, Jesse; Basco, Monica. Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental. São Paulo: 
Artmed, 2008. (Cap. 1 ao 11) 
 

6. TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL - TCC (Infantil) 
 

• Ribeiro, Maiara; Macuglia, Greici; Dutra, Morgani. Terapia cognitivo-comportamental na 
depressão infantil: uma proposta de intervenção. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, 
2013/9(2)/pp.81-92. 

 
 
 
 
 
 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
https://www.researchgate.net/publication/357551779_QUAL_A_VALORACAO_DE_UMA_AVALIACAO_QUALITATIVA_EM_NEUROPSICOLOGIA
https://www.researchgate.net/publication/357551779_QUAL_A_VALORACAO_DE_UMA_AVALIACAO_QUALITATIVA_EM_NEUROPSICOLOGIA


 

7.  PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
 
• Psicologia Organizacional e do trabalho.pdf 
• Competências para a atuação em psicologia organizacional e do trabalho: um referencial para a 
formação e qualificação profissional no Brasil. E-book (estudar págs. 14 a 20). 

 
8. PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

• Simonetti, Alfredo. Psicologia hospitalar e psicanálise. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2015. (Cap. 
1: “A Cena Hospitalar”, p.27 - p.92). 
 

9. PSICOLOGIA SOCIAL CRÍTICA 

• FREITAS, M. F. Q. Intervenção psicossocial e compromisso: desafios às políticas públicas. In: 
JACÓ-VILELA, A. M., SATO, L., orgs. Diálogos em psicologia social [online]. Rio de Janeiro, 2012. 


