
 

 

 

EDITAL PROEXT Nº 06/2019 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis  

 

EDITAL DE CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

PROJETO DE EXTENSÃO Acolhimento e intervenção psicológica junto ao 
SindBancários de Porto Alegre e Região.  

 

Com base na aprovação do edital do PROBEXT 2018/2019 que contempla a oferta de 
bolsas para alunos no “PROJETO DE EXTENSÃO Acolhimento e intervenção 
psicológica junto ao SindBancários de Porto Alegre e Região”, torna-se público o 
presente Edital de chamada para alunos bolsistas. 

Será oferecida 01 bolsa para aluno (a) do curso de graduação em Psicologia da 
UFCSPA. 

1. DOS OBJETIVOS DO PROJETO: 

Este projeto tem como objetivo proporcionar ao aluno de Psicologia a vivência 
prática na implementação de técnicas de acolhimento e intervenção psicológica 
junto aos bancários na perspectiva fenomenológica existencial e saúde do 
trabalhador. 
 
2. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

Da inscrição: 

As inscrições deverão ser realizadas por meio do e-mail lstenzel@ufcspa.edu.br no 
período de 09/04 a 12/04/2019. Os interessados deverão colocar no assunto do e-
mail o título “seleção edital projeto de extesão SindBancários” e no corpo do e-mail 
os seguintes dados: nome completo, curso, série e previsão de formatura. 

     Da seleção: 

     A seleção será realizada por meio de uma entrevista abordando os seguintes 
assuntos: 

 Afinidade teórica com a proposta. 

 Disponibilidade de horário (é imprescindível a disponibilidade de horário nas 
quartas-feiras das 14 às 20h). 

 Experiencia prévia com a temática. 

 Conhecimento teórico das abordagens que o projeto contempla. 

     Data da seleção: 16/04/2019  

     Horário: 18h 

     Local: Sala 207 prédio 1 
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3. PERFIL DESEJADO DO ALUNO A SER SELECIONADO PARA O PROJETO: 

- Apresentar bom aproveitamento e engajamento no Curso de Psicologia; 

- Ter disponibilidade de horário nas quartas-feiras das 14 às 20h, quando acontecem 
as atividades junto aos bancários no sindicato; 

- ser pró-ativo, ou seja, ter iniciativa, dinamismo, organização, criatividade e 
dedicação na propostas de trabalho; 

- ter proximidade e motivação para desenvolver ações em contextos de trabalho, 
vinculando a Psicologia e a saúde do trabalhador; 

- ter habilidade escrita para produção de trabalhos científicos a partir da experiência 
vivenciada; 

-apresentar boa capacidade de comunicação e habilidade para o trabalho em 
equipe. 

 

4. DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO: 

O bolsista realizará atividades nas diferentes ações do programa: 

- Acolhimento dos bancários adoecidos no setor de saúde, no formato de Plantão 
Psicológico, sob o enfoque da abordagem fenomenológica existencial; 

- Participação no Grupo de Ação Solidária (GAS), onde os bancários recebem 
orientações a respeito das relações diretas entre saúde e trabalho, para identificação 
de demandas para a construção de uma cartilha informativa; 

- Realização de oficinas para dirigentes e delegados sindicais sobre questões 
relativas a saúde e trabalho; 

- Criação de materiais informativos relacionando trabalho e adoecimento, bem como 
as possibilidades que os trabalhadores têm junto ao SindBancários de buscarem 
auxílio terapêutico; 

- Participação em supervisão e seminário orientado pelo coordenador da proposta 
em parceria com o psicólogo do local. 

 

5. DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no site institucional 
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/editais-de-extensao, no dia 17/04/2019. 

 

Porto Alegre, 09 de abril de 2019. 

Profª Lucia Marques Stenzel 
coordenadora  

 
Profª Débora Coelho 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 


