
Edital Estágio Extra Curricular de Psicologia – Instituto Apice

O Grupo Apice informa que estão abertas as inscrições para estágio extracurricular do

Instituto Apice. Essa modalidade de estágio é destinada para estudantes de graduação do curso

de Psicologia de qualquer instituição de ensino superior (IES) credenciada ao MEC.

Estamos oferecendo duas vagas (02) de estágio para o ano de 2022 e os estudantes

selecionados terão a oportunidade de estagiar no Grupo Apice no período de seis meses até

um ano. Abaixo algumas informações sobre o estágio:

1. Carga horária: vinte horas (20h) semanais, distribuídas em cinco turnos de 4 horas;

2. Vagas: duas (02) duas vagas.

3. Atividades: a prática do estágio ocorrerá em formato presencial, nas unidades do

Grupo Apice (Day, In e Kids);

4. Pré-requisitos iniciais:

a. Ser estudante de instituição de ensino superior, do curso de Psicologia;

b. Estar matriculado no 8º e 9º semestres.

5. Etapas da seleção:

a. Fase 01: Preenchimento do formulário de inscrição e envio dos documentos.

Não serão consideradas as inscrições de estudantes que não atendam aos

pré-requisitos do item 4.

b. Fase 02: Seleção de currículos. A seleção de currículos levará em conta o

histórico escolar, desempenho acadêmico e cursos dentro da área de saúde

mental que agreguem ao perfil da vaga, desde que comprovados mediante ao

envio dos certificados.

c. Fase 03: Prova escrita. Aos candidatos selecionados na fase 01, será aplicada

uma prova escrita onde serão avaliados conceitos relacionados à saúde mental

e afins.

d. Fase 04: Entrevista presencial. Com os candidatos aprovados na prova escrita,

será realizada uma entrevista presencial, conforme calendário a ser divulgado

via contato de e-mail.

6. Divulgação dos resultados: a data prevista para a divulgação do resultado da seleção do

estágio é o dia 21/02/22.

7. Início das atividades: previsão para o dia 07/03/2022.



Link para acesso ao formulário de inscrição: https://forms.gle/7W45D5hjVUVWdjjJA

Calendário:

● Início das inscrições: 17/01/22

● Encerramento das inscrições: 28/01/22

● Prova: 03/02/22

● Entrevista: 17/02/22

● Divulgação resultado: 21/02/22

● Início do estágio: 07/02/22

https://forms.gle/7W45D5hjVUVWdjjJA

