
 

 

EDITAL INTERNO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO BÁSICO II E III DO CURSO DE 
PSICOLOGIA DA FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA. 

 
 A Coordenação da Central de Estágios da FADBA, e a Coordenação do Curso de 
Psicologia,  no uso de suas atribuições, tornam público o presente edital referente à 
apresentação das propostas para composição dos grupos de estágio acadêmico para 
a disciplina Estágio Supervisionado Básico II, a ser oferecida no semestre 
acadêmico 2023.1, com continuidade na disciplina Estágio Supervisionado Básico III 
no semestre acadêmico 2023.2, para o 7º período, turnos vespertino e noturno, e 
na continuidade para o 8º período, turnos vespertino e noturno. 
 

1. DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA 
 

1.1 A matrícula na referida disciplina Estágio Supervisionado Básico II deve ser 
feita na Secretaria Geral de Cursos, conforme os parâmetros de matrícula da 
instituição, previstos e divulgados. Para dar início aos estágios o aluno deve 
estar matriculado devidamente na disciplina. 
 

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

2.1. Os grupos serão compostos por estudantes devidamente matriculados, de 
ambos os turnos, conforme interesse do/a estudante pela proposta por ele/a 
escolhida. 
 

2.2. A composição dos grupos se fará por ordem de manifestação de pretensão 
na proposta pretendida + envio de cartas de intenções (ver tabela de 
propostas abaixo). 

 
2.3. Será respeitado o limite máximo de vagas ofertadas para cada grupo (ver a 

coluna “Nº DE VAGAS” na tabela 5). 
 

2.4. O estudante participará em apenas, e somente, 1 (um) grupo de estágio. 
 

2.5. Por livre e espontânea escolha o estudante inscreverá sua pretensão na 
proposta que desejar. 

 
2.6. A manifestação de pretensão se dará mediante preenchimento de formulário 

que consta no link: https://forms.gle/3wVj4oMAQUym1RDV9; no ato do 
preenchimento do formulário, o estudante deverá anexar as cartas de 1ª e 2ª 
intenção no espaço correspondente. Os arquivos deverão estar em formato 
PDF, caso contrário, serão desconsiderados. 

 
2.7. Em ordem de preferência o/a estudante deverá indicar três opções de 

pretensão em grupo/proposta. 
 

https://forms.gle/3wVj4oMAQUym1RDV9


 

2.8. Com base nas opções indicadas pelo/a estudante, a Coordenação da Central 
de Estágios conjuntamente com a Coordenação do Curso de Psicologia fará 
a devida alocação em um dos grupos/propostas de estágio, buscando 
respeitar a ordem das opções pretendidas (ver 2.1). 

 
2.9. O funcionamento de um determinado grupo do estágio se dará somente se 

houver a inscrição de no mínimo 06 (seis) estudantes naquela proposta. 
 

 

2.10. Se o/a estudante não for alocado/a em grupo de sua primeira opção, o será 
no grupo da sua segunda opção. Se nesta segunda opção não houver vaga 
pelo fato do grupo já estar preenchido com os seus pretendentes de primeira 
opção, ou se pelo fato de o grupo de segunda opção não se estabelecer, em 
razão de não compor a quantidade mínima de componentes, o/a estudante 
será alocado/a em grupo de sua terceira opção. Se nesta terceira opção não 
houver vaga pelo fato do grupo já estar preenchido com os seus pretendentes 
de primeira ou segunda opção, ou se pelo fato de o grupo de terceira opção 
não se estabelecer em razão de não compor a quantidade mínima de 
componentes, o/a estudante será alocado em grupo que houver vaga 
disponível, após diálogo estabelecido entre a Coordenação de Estágios e o/a 
estudante. 

 
2.11 As inscrições de pretensão poderão ser realizadas de 31 de outubro, até 

às 18h do dia 11 de novembro de 2022. 
 

2.12 Não será permitida sob qualquer hipótese trocas na ordem de colocação 
ou campo de estágio após a assinatura do TCE. 
 

 
3. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção para composição dos grupos de Estágio Supervisionado Básico II e III 

será realizada nas datas e horários que constam neste Edital. 

 

ETAPA ÚNICA: INSCRIÇÃO E CARTA DE INTENÇÃO - A escrita e apresentação 

das cartas de 1ª e 2ª intenção devem corresponder à melhor colocação possível 

quanto à pretensão do estágio, discorrendo sobre suas inclinações pessoais e 

capacitações para ele, bem como demais assuntos que tenham direta relação com 

o estágio/campo/abordagem pretendido. A nota desta etapa tem efeito de nota final 

na classificação e será atribuída pelos supervisores. 

 
3.1. Em caso de empate, o desempate se dará pela maior Média Geral das 

notas no Curso; 

4. DA PROPOSTA 
 

Integrando o conjunto de habilidades e competências desenvolvidas até o sexto 
semestre, a disciplina permitirá que o aluno utilize estas habilidades e 
competências para, em um dos contextos clássicos de atuação do psicólogo, 
realizar as atividades propostas. 



 

 
5. DOS GRUPOS 

 

ATUAÇÃO CAMPO DOCENTE Nº DE VAGAS 

Orientação Profissional CAB e SPA Fabianno Lyra 10 

Organizacional PM Cruz das 
Almas 

Wilma Ribeiro 10 

Neuropsicologia Pestalozzi e 
APAE (CAPS) 

Ana Flávia 10 

Atenção Básica CRAS Cachoeira Jarlan Miranda 08 

Regulação 
emocional/Psicologia 

Positiva 

Escola Estadual 
Conceição da 

Feira 

Renata Aleixo  
06 

Escolar CAB Morgana Cassiano 10 

Hospitalar Hospital de 
Cachoeira 

Victor Brandão 10 

 
 
6. DO CRONOGRAMA  

FASES DATAS 

Lançamento do edital  31 de outubro de 2022  

Inscrição dos candidatos + 
cartas de intenções 

De 31 de outubro a 11 de novembro de 2022 

Resultado 23 de novembro de 2022 

Assinatura do TCE 24 a 30 de novembro de 2022 

 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1 Os casos não contemplados neste Edital serão considerados e resolvidos pela 

Coordenação de Estágio do Curso de Psicologia, conjuntamente com a 
Coordenação do Curso, mais Colegiado de Curso e Conselho Superior se, e, 
quando necessário. 

 
6.2 Abordagens, horário de supervisão e prática, e outros aspectos relacionados 

aos estágios, poderão ocorrer ajustes e alterações conforme demandas e 
necessidades, considerados e resolvidos pelas instâncias citadas no Item 
anterior. 

 
PUBLIQUE-SE. 

Cachoeira, 31 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 

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

  



 

ANEXO I 
 

 MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES  
PROCESSO SELETIVO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO II e III – 2023.1 e 2023.2 
 
Nome:_____________________________________________________________ 
Período/turno: ______________________________________________________ 
3ª Intenção: 
Atuação : _______________________  
 
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 7º Período/2022.1 e 
subsequente 8º período/2022.2, venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em compor 
o grupo de Estágio Supervisionado Básico II e III com atuação em 
_______________________________ (ESPECIFICAR), ciente de que a continuidade no 
Estágio Supervisionado Básico III é situação dependente de aprovação no Estágio 
Supervisionado Básico II, 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 SUPERVISIONADO BÁSICO I e II na atuação ___________________ 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 básico 
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 SUPERVISIONADO BÁSICO II e III – 2023.1 e 2023.2 
 
Nome:_____________________________________________________________ 
Período/turno: ______________________________________________________ 
3ª Intenção: 
Atuação : _______________________  
 
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 7º Período/2022.1 e 
subsequente 8º período/2022.2, venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em compor 
o grupo de Estágio Supervisionado Básico II e III com atuação em 
_______________________________ (ESPECIFICAR), ciente de que a continuidade no 
Estágio Supervisionado Básico III é situação dependente de aprovação no Estágio 
Supervisionado Básico II, 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 SUPERVISIONADO BÁSICO I e II na atuação ___________________ 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 básico 
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) 

 
 

 
 


