EDITAL Nº 05 / 2017.2
PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM PSICOLOGIA HOSPITALAR
ÊNFASE EM SAÚDE
O Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP) faz saber que se encontram abertas as
inscrições do processo seletivo para estágio obrigatório em Psicologia Hospitalar, o qual será
regido com base nas disposições deste edital. O estágio destina-se aos acadêmicos de Psicologia
do Centro Universitário Leão Sampaio - UNILEÃO em decorrência de convênio firmado entre as
duas instituições. Os candidatos selecionados realizarão estágio sob a coordenação das
psicólogas Francisca Zildomar Gomes dos Santos Tavares (CRP 11/7733) e Maria Noesia dos
Santos (CRP 11/8431).
1. DAS INSCRIÇÕES:
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
a. Período: De 12 de Junho à 12 de Julho de 2017
Horário: das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.
b. Local: RECEPÇÃO PRINCIPAL do HMSVP - Hospital Maternidade São Vicente de Paulo
Rua Cel. João Coelho, 299 – Centro - Barbalha-CE
c. Informações: (88) 3532- 7100 / 9902- 9993 / 9928-7521
d. Documentos exigidos:
 Ficha de inscrição (Anexo 1 deste edital) devidamente preenchida disponível no site
www.hmsvp.com.br, na página do facebook da instituição concedente e na
coordenação de estágio da UNILEÃO;
 Histórico Acadêmico (devidamente assinado e carimbado);
 Curriculum Vitae;
 Cópia dos seguintes documentos:
 Comprovante ou Declaração de Matrícula 2017.2;
 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
 Carteira de Identidade.
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
Alunos dos 8º, 9º e 10º semestres devidamente matriculados no curso de
graduação em Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio – UNILEÃO que
tenham optado pela Ênfase em Saúde, que:
a. Estejam matriculados no Estágio em ÊNFASE I, II ou III;
b. Tenham cursado a disciplina Psicologia Hospitalar ou curso de extensão na referida área;
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c. Tenham disponibilidade de, no mínimo, 06 (seis) horas semanais para a realização das
atividades de estágio na instituição hospitalar concedente;
d. Alunos que ainda não tenham realizado o mencionado estágio, na instituição concedente.
3. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas.
4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
A seleção dos candidatos é de inteira responsabilidade do Serviço de Psicologia e se dará a
partir da avaliação nas duas fases do processo seletivo descrito no item 5 deste edital. As
vagas disponíveis somente serão preenchidas por candidatos que forem considerados aptos,
segundo os critérios da instituição.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 - 1ª FASE - PRÉ-SELEÇÃO
O processo seletivo será realizado em duas fases, nos dias 01 e 08 de Agosto de 2017.
a. 1ª Fase: Dia 01/08/17 às 9:00h – Avaliação teórica acerca dos tópicos designados
para estudo (item 7 deste edital);
Divulgação da pré-seleção: Dia 07/08/2017
b. 2ª Fase: Dia 08/08/17 às 9:00h – Dinâmica de Grupo com todos os candidatos da
pré-seleção e entrevista individual.
6. DO LOCAL DA PROVA
Os candidatos deverão se dirigir à RECEPÇÃO do CENTRO DE ONCOLOGIA, setor
RADIOTERAPIA, com antecedência mínima de 30 minutos, dirigindo-se até a SALA DE
REUNIÃO - setor de AMBULATÓRIO portando caneta esferográfica de cor azul ou preta; 01
prancheta; comprovante de inscrição e documento de identificação com foto.
OBSERVAÇÃO: CENTRO DE ONCOLOGIA encontra-se localizado na Av. Cel. João Coelho,
299 – Ponto de referência vizinho ao SUPERMERCADO OPÇÃO.
7. DO CONTEÚDO RECOMENDADO PARA AVALIAÇÃO TEÓRICA
Tópicos para estudo










Aspectos psicológicos do adoecimento;
Aspectos psicossociais do paciente oncológico;
Ética Profissional;
Identidade do psicólogo no meio hospitalar;
Psicologia Hospitalar;
Psicologia da Saúde;
Psico-Oncologia;
Morte no contexto hospitalar;
Cuidados Paliativos.
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8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado deste certame será divulgado entre os dias 10 a 11 de Agosto de 2017 no site
www.hmsvp.com.br, na página do facebook da instituição concedente e na Coordenação de
Estágio em Psicologia da Universidade Leão Sampaio. Conforme conclusão do resultado do
processo seletivo.
9. DO COMPROMISSO COM A INSTITUIÇÃO CONCEDENTE
Os candidatos selecionados deverão se apresentar ao Serviço de Psicologia do HMSVP no dia
14 de Agosto de 2017, às 9:00h munidos de ofício emitido pela Coordenação de Estágio do
Curso de Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio - UNILEÃO. O ingresso no campo
de estágio será oficializado através da assinatura do Termo de Compromisso, no qual os
estagiários aceitam as normas e exigências da instituição concedente.
10. DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO
As atividades do estágio serão iniciadas no dia 14 de Agosto de 2017. A carga horária mínima
será de 160 horas para os alunos matriculados em Ênfase I e Ênfase II, sendo o cumprimento
dessas horas distribuídas equitativamente nos semestres 2017.2 e 2018.1.
Para os alunos matriculados em Ênfase III a carga horária mínima será de 80 horas a ser
cumprida somente no semestre 2017.2.
Ressaltamos que haverá rodízio de setores e preceptores (as), oportunizando aos estagiários
realizar atendimentos em psicologia hospitalar geral e na subespecialidade psico-oncologia.
11. DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO
O Serviço de Psicologia resguarda-se no direito de modificar as datas previstas neste certame,
comprometendo-se a dar ciência a todos os candidatos inscritos, em tempo hábil, sobre
eventuais mudanças através do site www.hmsvp.com.br, na página do facebook da instituição
concedente e na Coordenação de Estágio do curso do Centro Universitário Leão Sampaio UNILEÃO.
Barbalha (CE), 09 de Junho de 2017.
_____________________________________________

Maria Aleuda de Lira OSB
Diretoria Executiva do HMSVP

____________________________________________________
Fcª. Zildomar Gomes dos Santos Tavares
Psicóloga (CRP 11/7733)

______________________________________________
Maria Noesia dos Santos
Psicóloga (CRP 11/8431)
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