
 

Endereço: Rua Coronel João Pinto 2389, Centro – Taquara 

Horário funcionamento: 8hs às 12hs e das 13hs e 30min às 17hs e 30min 

Telefones: 3542.1335 ou 3542.1443. 

ESTÁGIOS BÁSICOS - 2014/I 
OPORTUNIDADES  

 
1) Estágio Básico em Observação de Fenômenos Psicológicos (EB-a) – 3hs/semanais. 

Escolher uma das seguintes opções: 
1. Atividades de observação de Triagens em sala de espelhos 
2. Atividades de observação de Psicoterapia de Família em sala de espelhos 
3. Atividades de observação de Aconselhamento em sala de espelhos 
4. Atividades de observação de supervisões de Psicologia Comunitária 
5. Atividades de observação de supervisões de Orientação Profissional 
6. Atividades de observação de supervisões de Psicologia do Trabalho 
7. Atividades de observação de supervisões de Psicologia Organizacional 
8. Atividades de observação de supervisões de Psicodiagnóstico 

 
2) Estágio Básico em Psicologia Social e da Saúde (EB-b) – 3hs/semanais. Escolher 

uma das seguintes opções: 
1. Atividade interventiva em Psicologia Social Comunitária (intervenções na 
comunidade, conforme interesse do estagiário) 
2. Atividade interventiva em Orientação Profissional (grupos no CESEP ou na 
comunidade) 
 

3) Estágio Básico em Psicologia Organizacional e do Trabalho (EB-c) – 3hs/semanais.  
1. Atividade interventiva em Psicologia Organizacional (de acordo com demandas das 

organizações: Recrutamento e Seleção, Diagnóstico Organizacional, Treinamento e 
Desenvolvimento, Responsabilidade Social) 

2.  Atividade interventiva em Psicologia do Trabalho (de acordo com demandas das 
organizações: Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde do trabalhador) 
 

4) Estágio Básico em Avaliação Psicológica (EB-d) – 3hs/semanais. 
1. Avaliação psicológica (Psicodiagnóstico com criança, adolescente ou adulto) 
2. Orientação Profissional (individual com adolescente ou adulto) 

 
Interessados: escolher uma das opções de Estágio Básico e entregar até dia 25/11, 

segunda-feira, os seguintes documentos: Currículo Vitae - Histórico Escolar - Carta 

Motivacional (explicitar, ao final, qual opção escolhida). Indicar também turnos disponíveis para 

a realização do estágio (diurno ou vespertino/noite). 

 

Data da seleção: 28/11/13 (quinta-feira) às 14hs e 30min no CESEP.  

Divulgação do resultado: até 06/12/2013 

 

OBS: As atividades desenvolvidas no CESEP durante o estágio acontecerão de 2ª a 6ª feira, das 

8hs às 12hs e das 13hs e 30min às 22hs e 30min. As atividades dos estágios básicos iniciam em 

fevereiro de 2011 (junto ao semestre letivo da FACCAT). 

                                       
  



 

Endereço: Rua Coronel João Pinto 2389, Centro – Taquara 

Horário funcionamento: 8hs às 12hs e das 13hs e 30min às 17hs e 30min 

Telefones: 3542.1335 ou 3542.1443. 

   ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 2014 

OPORTUNIDADES 
 

O ESTÁGIO PROFISSIONAL – SOCIAL E SAÚDE será composto das seguintes atividades: 

1) Atendimento supervisionado clínico (individual) em uma das quatro abordagens (4 horas 

semanais – 1 de supervisão e 3 atendimentos): 

a. Psicoterapia Cognitivo-comportamental 

b. Psicoterapia Centrada na Pessoa 

c. Psicoterapia Psicanalítica Breve 

d. Psicoterapia Sistêmica 

2) Realização de triagens (2 horas semanais) 

3) Realização de atendimento de família em espelho unidirecional (2 horas semanais) 

4) Intervenção comunitária (4 horas semanais – 1 de supervisão + 3 de intervenção) 

 

O ESTÁGIO PROFISSIONAL – ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO será composto das 

seguintes atividades: 

1) Atividade interventiva em Psicologia Organizacional – 4 horas por semana (1 de supervisão + 

3 de intervenção) 

a. Recrutamento e Seleção 

b. Diagnóstico Organizacional 

c. Treinamento e Desenvolvimento 

d. Responsabilidade Social 

2)  Atividade interventiva em Psicologia do Trabalho – 4 horas por semana (1 de supervisão + 3 

de intervenção) 

a. Qualidade de Vida no Trabalho 

b. Saúde do trabalhador 

3) Orientação Profissional (grupos no CESEP ou na comunidade; individual adolescente e 

adulto). – 4 horas por semana (1 de supervisão + 3 de intervenção) 

 

Interessados: escolher uma das ênfases e entregar até dia 18/11, segunda-feira, os 

seguintes documentos: Currículo Vitae - Histórico Escolar - Carta Motivacional (explicitar, ao 

final, qual opção escolhida). Indicar também turnos disponíveis para a realização do estágio 

(manhã, tarde, vespertino e/ou noite). 

 

Data da seleção: 19/11/13 (terça-feira) às 14hs e 30min no CESEP.  

Divulgação do resultado: até 26/11/2013 

 

OBS: As atividades desenvolvidas no CESEP ocorrem de 2ª a 6ª feira, das 8hs às 12hs e das 

13hs e 30min às 23hs e 30 min. O estágio profissional acontece de dezembro/2013 a 

dezembro/2014. A partir de fevereiro de 2014 haverá a possibilidade de atender também à noite. 


