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PROJETO DE EXTENSÃO 

PSICON - EMPRESA JÚNIOR DO CURSO DE PSICOLOGIA 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS VOLUNTÁRIOS DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

A “PSICON - EMPRESA JÚNIOR DO CURSO DE PSICOLOGIA” da Universidade Federal de Pelotas, 

torna público a abertura das inscrições para a seleção de acadêmicos voluntários de acordo com 

a legislação federal vigente e os regramentos internos correspondentes da UFPEL.  

 

I - Objetivo geral do projeto  

Desenvolvimento pessoal e profissional por meio da vivência empresarial e promoção de 

aproximação entre a universidade e a comunidade. 

 

II - Atividades acadêmicas a serem desenvolvidas no projeto  

Projetos e atividades de Gestão de Pessoas para atender demandas de empresas da cidade e da 

comunidade em geral. 

 

III - Período da inscrição  

De 30 de setembro até 12 de outubro de 2021. 

 

IV – Forma de inscrição 

A inscrição deverá ser realizada com o preenchimento do formulário de inscrição online 

https://url.gratis/J7PPHj no qual deverão ser informados os dados solicitados e feita uma carta 

de intenção. 

 

V - Requisitos para inscrição:  

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Psicologia da UFPel. 

b) Preencher o formulário de inscrição online, no prazo acima estabelecido:  

• Necessário anexar o histórico escolar atualizado (disponível para impressão em PDF no 

COBALTO > ALUNO > CONSULTA > HISTÓRICO)  

https://url.gratis/J7PPHj


c) Disponibilidade na data e horário indicados para dedicar às atividades relativas ao projeto - 

mínimo de 6 horas semanais, sendo as reuniões às 15h de toda terça-feira. 

 

VI. Processo de seleção:  

A seleção de candidatos(as) será feita nas seguintes etapas:  

a) Preenchimento das informações no formulário online de inscrição 

b) Entrevista com a equipe  

c) Disponibilidade de tempo 

d) Histórico escolar  

 

VII - Período de vigência da participação no projeto:  

O período de vigência no projeto será de pelo menos um semestre, com possibilidade de 

renovação automática.  

 

VIII - Divulgação do resultado:  

A divulgação da relação dos selecionados ocorrerá até o dia 18 de outubro através do site/blog 

do curso de Psicologia.  

 

IX - Outras informações:  

Para mais informações, entre em contato através do e-mail psiconejp@gmail.com.  

 

 

Prof. Ana Laura Sica Cruzeiro Szortyka 

Coordenadora do Projeto “PSICON” 

mailto:psiconejp@gmail.com

