
 

 

EDITAL Nº  
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROJETO DE EXTENSÃO  
“MATRIZES: gestando saberes em psicologia jurídica”  

 
O Núcleo de Prática Jurídica - NPJ e o Serviço de Psicologia Aplicada 

–  SPA faz saber que se encontram abertas as inscrições do processo seletivo, o 
projeto de extensão “MATRIZES: gestando saberes em psicologia jurídica”, o qual será 
regido com base nas disposições deste edital. A extensão tem caráter voluntário 
destina-se aos acadêmicos de Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio – 
UNILEÃO.   
  
1. DAS INSCRIÇÕES: 
 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

 
a. Período de 07.03.2022 a 10.03.2022. 

Horário: 08h às 21h.  
b. Local: envio de e-mail com documentações e ficha de inscrição preenchida e 

assinada para o endereção: psicologia_npj@leaosampaio.edu.br 
c. Informações: psicologia_npj@leaosampaio.edu.br  
d. Documentos exigidos:  

 
 Ficha de inscrição (Anexo 1 deste edital) devidamente preenchida;  
 Histórico Acadêmico (Comprovante de matrícula e histórico escolar podendo ser 

os gerados pelo aluno on-line)  
 Carta de intenção explicitando os percursos acadêmicos e profissionais que 

o(a) aproximam do campo de saber e fazer da psicologia jurídica no 
NPJ/UNILEAO (Mínimo de 25 linhas e máximo de 30); 

 Curriculum Vitae ou Lattes;  
 
 
Obs. Todos os documentos acima devem ser entregues via e-mail 
psicologia_npj@leaosampaio.edu.br  até ás 12h do dia 10/03/2022. Não serão 
aceitos documentos e inscrições fora do prazo estabelecido.  
 
 
 1.1 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  
 

Alunos(as) dos 7º a 10º semestres devidamente matriculados(as) no curso de 
graduação em Psicologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio – UNILEÃO.  
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a. Tenham disponibilidade de, no mínimo, 06 (seis) horas semanais vespertinas 
(sendo a segunda-feira e/ou quinta-feira à tarde obrigatórias) para a realização das 
atividades de extensão na instituição jurídica concedente. 

 
2. DAS VAGAS: 
 
Serão disponibilizadas 04 (vagas) vagas para estudantes extensionistas 
 
3. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS: 
 

A seleção dos candidatos se dará a partir da avaliação da fase do processo 
seletivo descrito no item 4  deste edital. As vagas disponíveis somente serão 
preenchidas por candidatos (as) que forem considerados aptos, segundo os critérios 
da instituição. 

Os (as) candidatos (as) selecionados (as) na primeira etapa deverão participar 
da segunda etapa do processo seletivo, que é uma entrevista a ser realizada no dia 
14/03/2022, : das 14h às 17h no NPJ. 
 
4. DO PROCESSO SELETIVO: 

 
4.1 - SELEÇÃO: 
 

a. 11.03.2022 a 13.03.2022– Avaliação da documentação apresentada na 
inscrição e classificação segundo índice Geral de Curso e análise da Carta 
de Intenção.   
 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 

O resultado deste certame da primeira etapa do certame acontecerá via e-mail 
do candidato (informado na ficha de inscrição) no dia 13/03/2022 

O resultado será divulgado no dia 15/03/2022 no site da UNILEÃO e na 
Coordenação de Estágio em Psicologia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. 
 
6. DO COMPROMISSO COM A INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: 
 

Os candidatos selecionados deverão se apresentar ao NPJ no 17/03/2022 
à s  14h munidos dos documentos a serem preenchidos para firmar atividades de 
extensão junto a COPEX.  As atividades serão acompanhadas Psicóloga Moema Alves 
(CRP – 11/06760).  
 
7. DA CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO: 



 

 

 
As atividades da extensão serão iniciadas no 17/03/2022 às 14h. A carga horária 

mínima será de 60 horas para os extensionistas 
 
8.  DO CRONOGRAMA ESTABELECIDO: 
 

O Serviço de Psicologia resguarda-se no direito de modificar as datas previstas 
neste certame, comprometendo-se a dar ciência a todos os candidatos inscritos, em 
tempo hábil, sobre eventuais mudanças através do site da UNILEÃO e na Coordenação 
de Estágio do Curso de Psicologia do Centro Universitário Leão Sampaio - UNILEÃO. 
 
 
 

Juazeiro do Norte (CE), 25 de janeiro de 2018. 
 
 

Coordenação do NPJ 
 

 
                                   Flaviane Cristine Troglio da Silva 

Coordenação do SPA 
 
 

_____________Moema Alves_Macêdo (CRP:11/06760)_____________ 
Supervisora de Campo de Psicologia do NPJ 

 
 
 
 
  



 

 

ANEXO I 
 
FICHA DE INCRIÇÃO  
PROCESSO SELETIVO PARA PROJETO DE EXTENSÃO “MATRIZES: gestando saberes em 
psicologia jurídica” 
 
NOME: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
E-MAIL: 
TELEFONE(S): 
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO: 
 
 

_____________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
DATA:  / _______ /__________ 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
 
 

*LEMBRE-SE DE ANEXAR A SUA CARTA DE INTENÇÕES NO E-MAIL. 


