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NÚCLEO DE ENSINO - PROGRAMA DE ESTÁGIO
PROCESSO SELETIVO 2013 PARA:
Estágio de Psicologia no Núcleo de Clínica

1. Público-alvo:
Estudantes do último ano de psicologia (9° ou 10° semestres)
2. Número de vagas:
05 (cinco)
3. Etapas da seleção:
3.1. Inscrição:
Período:
⋅

De 06 a 08 de março de 2013 presencialmente ou pelo telefone 3283-7181, com
Ana Iza Benigno, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00.

⋅

De 06 a 08 de março de 2013 fica obrigatória a entrega de documentação que
comprove matrícula nos semestres acima referidos (9° ou 10° semestres), por parte
dos candidatos, que se inscreveram pelo telefone (Entrega dos documentos à Ana
Iza Benigno)

⋅

Só realizará a segunda etapa da seleção (prova) quem tiver realizado sua inscrição
com comprovação de matrícula

3.2. Prova de caráter eliminatório e classificatório (peso 3):
Data da realização: 13 de março de 2013
Horário: 14:30h às 17:00h
Tolerância máxima para chegada: 15 (quinze) minutos
Local da Prova: CETAD/UFBA – R. Pedro Lessa, nº 123, Canela;
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 30 (trinta) minutos de
antecedência do horário marcado para seu início e munidos de documento de
identidade com foto.
O candidato deverá utilizar caneta esferográfica azul ou preta para marcar e redigir as
respostas em sua prova.
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A prova constará de 09 (nove) questões objetivas e 01(uma) questão discursiva
Nota de corte: 7,0 (sete) pontos
As provas serão disponibilizadas, com gabarito, no site do CETAD OBSERVA:
http://www.cetadobserva.ufba.br em até 72 horas, após o termino de sua aplicação.
Referências:


DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais - 2ª
Ed. Editora Artmed. (Parte 3 - As grandes síndromes psiquiátricas).



FREUD, S. Mal – Estar na Civilização. In:_________. O Futuro de uma Ilusão, MalEstar na Civilização e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago editora, 1980. Partes
I, II e III, p. 81-118 (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud, vol. 21).



NERY FILHO, A. Por que os humanos usam drogas? In: Modulo para capacitação
dos profissionais do projeto Consultório de Rua. NERY FILHO, A. e VALERIO,
A.R.L. (orgs), Brasilia: SENAD; Salvador: CETAD, 2010, pp 11-16.
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Capacitacao/3283
65.pdf



Transtornos mentais e comportamentais de acordo com a CID-10. (Capítulo V)

3.3. Resultado:
Data: 18 de março de 2013
Será publicada lista com nome dos classificados no site do CETAD OBSERVA
3.4. Avaliação de Currículo de caráter eliminatório e classificatório (peso 2):
Período: de 19 a 22 de março de 2013
Resultado: 25 de março de 2013
3.5. Entrevistas individuais de caráter eliminatório e classificatório (peso 5):
Horários a serem divulgados para os candidatos aprovados nas etapas anteriores, no
dia 25 de março de 2013.
Período de realização das entrevistas: de 26 a 29 de março
3.6. Resultado Final:
Data: 01 de abril de 2013
3.7. Início do estágio:
Data: 04 de abril de 2013
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4. Documentação necessária para inicio do estágio
Estudantes:
1. Cópia do RG e CPF,
2. Comprovante de matricula do aluno no último ano de graduação;
3. Nome, endereço, telefone e CNPJ da Unidade de ensino;
4. Nome e registro no conselho de classe do professor responsável pela
supervisão do estagiário na unidade de ensino;
5. Nome da empresa seguradora contratada e n° da apólice, que garante o seguro
contra acidentes pessoais para o estagiário.
5. Observações importantes:
Todos os resultados, de acordo com as datas acima referidas, serão divulgados no site
do CETAD OBSERVA: http://www.cetadobserva.ufba.br;
O curso “A Clínica das Toxicomanias” ocorrerá semanalmente às quartas-feiras das
14h às 17:00h.
Os interessados no estágio deverão ter disponibilidade para cumprir 16h semanais de
atividades, incluindo a participação obrigatória no acompanhamento de supervisão
institucional (quartas-feiras das 10:30h as 12:00h)

e no curso “A Clínica das

Toxicomanias” (quartas-feiras, das 14h às 17h).
O CETAD/UFBA designa o Sr(a) PATRÍCIA RACHEL DE AGUIAR GONÇALVES
(CRP-03/03302) para ser

o Coordenador Interno do estágio que será por ele

programado e disponibiliza um técnico, membro do núcleo de clínica, para realizar
supervisão semanal das atividades desenvolvidas pelo estagiário nesse núcleo.
O Estágio será realizado no Núcleo de Clínica do CETAD/UFBA, com o
desenvolvimento de atividades na área da Clínica das Toxicomanias, tais como:
observação, acolhimento e atendimento de usuários de SPA’s e de familiares;
observação do atendimento de residentes de psiquiatria, sob supervisão da preceptoria
da residência médica psiquiátrica; supervisão semanal de casos clínicos observados e
acompanhados, participação na reunião do núcleo de clínica, participação no curso “A
Clínica das Toxicomanias” com casuística, discussão de textos, apresentação e
discussão de casos clínicos e participação na Jornada Interna do CETAD, com
apresentação de trabalho final do estágio.
6. Classificação e aprovação:
Serão classificados na etapa 02 de seleção (prova), candidatos obtiverem no somatório
de pontos a nota igual ou superior a 8,0 (oito) e que ao total contabilizem 03 vezes o
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numero de vagas disponibilizadas para o estágio, seguindo ordem de classificação de
acordo com o número de vagas oferecidas.
Em caso de empate, a avaliação de currículo, definirá o candidato que permanece na
seleção.
7. Admissão:
Uma vez aprovado, o candidato deverá celebrar “Termo de compromisso para estágio
de complementação de ensino”, com o CETAD, que insere o estudante universitário,
que esteja no último ano de graduação, no CETAD/UFBA para cumprimento de estágio
obrigatório, conforme a da Lei nº 11.788 de 25/09/2008.

Patrícia Rachel Gonçalves
Coordenação de Estágio
Cristiane Abdon
Coordenação Ensino
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