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EDITAL N° 01/2018 
Processo seletivo para composição inicial da equipe de estagiários de psicologia do 
Programa Incluindo a Gente da Secretaria de Educação e Cultura do Município de 
Icapuí - CE. 

 
O Programa Incluindo a Gente, a partir deste momento nomeado, PIG, é uma estratégia 
de gestão do atendimento educacional especializado, denominado AEE, que tem como 
meta principal favorecer os processos de inclusão psicossocial de alunos(as), crianças e/ 
ou adolescentes, com algum tipo de necessidde especial, no contra-turno escolar. Para 
tanto, realiza um conjunto de atividades com o uso de recursos voltados a promoção da 
acessibilidade e pedagógicos que sejam capazes de complementar ou suplementar a 
formação do estudante por meio da disponibilização de estratégias globais que eliminem 
barreiras de quaisquer natureza para a plena participação do(a) aluno(a) na sociedade e 
o desenvolvimento da sua aprendizagem e autonomia enquanto cidadania.  

O AEE pode vir a ser realizado em salas com recursos especiais existentes nas escolas 
regulares ou em instituições especializadas. Além disto, conta com uma equipe que atua 
no âmbito multiprofissional e interdisciplinar. 
Sendo assim, a Secretaria de Educação e Cultura de Icapuí (SMEC) em parceria com a 
Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ) torna pública a abertura de processo seletivo para 
seleção de estagiários em psicologia que irão compor a equipe local que realizará ações 
nos distritos comunitários designados pela SMEC no ano de 2018.    

O processo seletivo a que refere-se este edital será coordenado pela profissional Aline 
Maria Barbosa Domício Sousa (psicóloga doutora em psicologia social e professora do 
curso de psicologia FVJ) através dos seguintes parcerios: Psicopedagoga Adriana Róseo 
Araújo (coordenação da educação inclusiva de Icapuí) e o Psicólogo José Pereira Maia 
Neto (coordenador do curso de psicologia FVJ) e tem as características a seguir: 
 

1. Das vagas: 
Tendo em consideração que a equipe de estagiários de psicologia desenvolverá ações 
envolvendo 03 (três) diferentes regiões do município, o PIG está disponibilizando neste 
início de implantação do Programa a quantidade de 10 (dez) vagas exclusivamente para 
alunos(as) do curso de bacharelado em psicologia da FVJ, podendo ser possível ampliar 
para mais vagas com caráter de cadastro de reserva, desde que a equipe de coordenação 
justifique a necessidade de mais pessoas com estas características, a partir das demandas 
levantadas ao longo do trabalho em campo. 

 
2. Dos requisitos dos candidatos: 

Os requisitos para a inscrição neste edital são: 

• Ser aluno(a) regularmente matriculado no curso de graduação em psicologia da FVJ 
e que comprove sua situação de matrícula; 
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• Ser aluno(a) que esteja cursando disciplinas entre o 1o (primeiro) e o 4o (quarto) 
semestres do curso de graduação em psicologia da FVJ; 

• Ter disponibilidade para participar do processo de capacitação preparatório para as 
ações em campo (a ser realizado nos dias 10 e 11/03/18) e dos dias de mapeamento 
das pessoas com deficiência no município (previsto para as seguintes datas: 24/03, 
07/04, 14/04, 21/04, 28/04 e 05/05/2018), que constará como primeira etapa desta 
seleção e que ocorrerá em Icapuí (CE) com as despesas de alimentação, transporte e 
hospedagem custeadas pela secretaria municipal de educação. 

• Sendo aprovado na primeira etapa, o(a) candidato(a), já na condição de estagiário 
deverá ter obrigatoriamente a disponibilidade para estar no município de março a 
junho/2018, quinzenalmente, as sextas-feiras (tarde/noite) e sábados (manhã/tarde), 
em cronograma a ser divulgado oportunamente.  

• Caso não esteja presente ou não justifique por motivos de força maior (doença com 
internamento hospitalar ou atestado médico, por exemplo), a coordenação do PIG 
reserva-se o direito de fazer o processo de desligamento do(a) aluno(a) para chamar 
algum outro presente no cadastro de reserva. 

 

2. Do período e dos documentos necessários para as inscrições:  

• O período para inscrição neste edital é os dias 08 e 09 de Março de 2018. 

• Entregar pessoalmente para a profa. Aline Domício na FVJ (no dia 09/03/2017 a 
partir das 19 horas) ou nos dias de inscrição com a funcionária MELINA da FVJ ou 
no ato da inscrição no processo seletivo:  

1. Comprovante de matrícula 
2. 01 foto 3x4  

3. Ficha de inscrição preenchida  
4. Carta de exposição de motivos (digitada em word, tipo de letra times new roman, 

tamanho 12, no máximo com 2 laudas) que conste o interesse do(a) candidato(a) em 
participar desta atividade, além da disponibilidade de tempo e características 
pessoais/profissionais que irão ser diferenciais para atuação em campo.  

• Entregar os documentos pessoalmente para a profa Aline Domício na FVJ (no dia 
09/03/2017 a partir das 19 horas, na sala 33 do Bloco B) ou nos dias de inscrição 
com a funcionária MELINA na própria FVJ ou, ainda, enviar todos os documentos 
digitalizados para o e-mail alinedomicio@fvj.br 

 
3. Dos Resultados e Participação na Capacitação 

Os candidatos às vagas receberão o resultado final por volta das 22 horas do dia 09/03 
de 2018 e os aprovados já devem ter disponibildiade para viajarem ao município no dia 
seguinte (10/03/2018) permanecendo até o domingo (dia 11/03/2018) participando da 
capacitação local. 

 
4. Do formato da seleção 

A seleção será composta por três etapas: 
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1a ETAPA com caráter eliminatório e classificatório:  
* Análise das Cartas de Intenções e demais materiais inerentes à inscrição. 

* Participação do(a) candidato(a) durante a apresentação do Programa Incluindo a gente 
na FVJ pela profa. Aline Domício, no dia 09/03/2018, na sala 33 do Bloco B, na FVJ. 

 
2a ETAPA com caráter eliminatório:  

* Os(as) aprovados(a) na 1ª etapa devem participar da capacitação que ocorrerá nos dias 
10 e 11/03/2018 em Icapuí.  

 
3a ETAPA com caráter eliminatório e classificatório:  

* O(a) candidato(a) aprovado na etapa imediantamente anterior estará apto para que a 
coordenação realize (ou não) sua lotação em campo (dependendo das demandas locais) 
e deverá participar do I MUTIRÃO de levantamento das características e necesidades 
das pessoas deficientes no município de Icapuí previsto para ser realizado incialmenrte 
nos dias 24/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04 e 05/05/2018, salvo disposições contrárias 
que caso aconteçam serão comunicadas com antecedência aos(as) candidatos(as). 

 
5. Certificações 

* Os(as) participantes da capacitação receberão certificados emitidos pela secretaria de 
educação e cultura de Icapuí; 

* Aos participantes que realizarem o mutirão e por ventura seguirem como estagiários 
em psicologia no município também serão providenciados certificados de participação 
pelo mesmo órgão anteriormente citado.   
 

6. Disposições Finais 
Casos omissos neste edital serão resolvidos com a coordenação local do Programa e em 
comum acordo com a coordenação do curso de psicologia da FVJ. 
 

Maiores informações: alinedomicio@fvj.br ou através do WhatsApp (85) 99719.8603 
(profa Aline Domício, docente FVJ, coordenadora local da equipe de psicologia). 

 
Icapuí (Ceará), 08 de março de 2018. 

 

 


