
 

Edital de divulgação de processo seletivo para cont ratação 

de estagiário (a) em psicologia 
 

O Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas – CETAD e o faz saber que irá realizar processo 

seletivo para contratação de 4 (quatro) estagiários, estudantes de psicologia, para atuarem como 

coletadores de dados de um estudo que avalia uma amostra de pacientes dos Centros de Atenção 

Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD). 

 

I – Do cargo 

Nome do Cargo: Estagiário 

Quantidade de Vagas: 4 (quatro) 

Local de residência:  Salvador 

Modo de contratação:  Bolsa de Pesquisa  

Atividades a desenvolver:  

Os candidatos selecionados deverão disponibilizar 20h semanais para realização das atividades. Serão 

responsáveis pela coleta de dados através de aplicação dos instrumentos de pesquisa. 

Além das atividades citadas, os candidatos selecionados deverão participar de reuniões de equipes e outras 

tarefas relacionadas à pesquisa, inseridas nas 20h semanais. 

 

II – Das Inscrições 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 11 a 18 de janeiro, através do envio de currículo para o 

endereço eletrônico  observa.spas@gmail.com . 

* Não serão aceitas inscrições após o dia 18/01/2011; 

 

III – Da Remuneração 

Os candidatos selecionados para as vagas receberão uma bolsa de estágio no valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinqüenta reais) mensais mais o benefício de vale transporte municipal e vale refeição. 

 

IV – Da Avaliação 

A avaliação será realizada em duas fases, sendo a primeira de análise curricular e a segunda de análise da 

entrevista. 

 

Análise curricular: 

• É pré-requisito que o candidato esteja cursando graduação em psicologia entre o 5° e 8° semestre , 

ou que esteja, no mínimo, a dois semestres para finalizar o curso; 

• As seguintes experiências irão compor a avaliação: 

o Experiência clínica com dependentes químicos e aplicação de testes psicológicos; 

o Experiência em pesquisa na área médica ou psicologia; 

o Conhecimento em inglês;  

o Nível de conhecimento no Pacote MS-Office. 



Entrevista: 

Nessa fase será feita análise comportamental com base nas seguintes características: 

• Capacidade de comunicação e aplicação de instrumentos de pesquisa; 

• Conhecimento em áreas como diagnóstico psiquiátrico e dependência química; 

• Boa capacidade de relacionamento interpessoal; 

• Articulação verbal, desembaraço 

 

A primeira fase será concluída dia 19/01 e os candidatos selecionados serão comunicados dia 19/01, por  e-

mail (o mesmo da inscrição ou outro que conste no currículo)l para participação da segunda fase, que irá se 

realizar nos dias 21/01/2011. 

 

V – Da Comunicação 

Serão selecionados os candidatos com as melhores avaliações e a comunicação será feita por e-mail e (o 

mesmo da inscrição ou outro que conste no currículo) até o dia 24/01/2011 pelo Centro de Estudos e 

Terapia do Abuso de Drogas- CETAD/UFBA. 

Os candidatos não selecionados também serão informados, por e-mail e telefone a partir do dia 24/01/2011. 

 

VI – Da Admissão 

O candidato selecionado deverá comparecer até o dia 27/01/2011  no Centro de Estudos e Terapia do 

Abuso de Drogas no  Endereço: Rua Pedro Lessa nº 123, Canela, com a seguinte documentação: 

 

• 1 foto 3x4 atual; 

• Cópia Identidade, CPF e título de eleitor; 

• Cópia certificado reservista; 

• Cópia comprovante de endereço (conta luz, água ou telefone)*; 

• Cópia currículo; 

• Cópia comprovante de escolaridade; 

• Cópia do cartão do banco com agência e conta corrente; 

 

* caso esteja em nome de outra pessoa, esta deverá declarar e assinar no próprio comprovante que o 

candidato reside no endereço informado no comprovante. 

 

VII - Considerações Gerais 

1 - O contrato será por tempo determinado, com data de inicio de 01/02/2011 e término 31/12/2011. 

 

Salvador, 11 de Janeiro de 2011. 

Atenciosamente 

Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas 


