
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 

Seleção de Psicólogos para participação voluntária no Projeto de Extensão em  

Serviços de Orientação Profissional 

 
Atento às exigências da sociedade e do mercado de trabalho, o curso de Psicologia da Faculdade Machado 

Sobrinho institui o programa de extensão do profissional egresso. O objetivo do mesmo é proporcionar a formação 

continuada do profissional recém-formado em Psicologia a fim de possibilitar o seu aperfeiçoamento em Orientação 

Profissional bem como o seu aprimoramento para o mercado de trabalho.  

 

Objetivos: 

 Oferecer ao egresso do curso de Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho o aprimoramento profissional 

que favoreça sua atuação no âmbito da Orientação Profissional. 

 Auxiliar jovens, que tenham cursado ou estejam cursando o Ensino Médio, no seu processo de escolha 

profissional. 

 

As vantagens do programa de extensão para o aluno egresso: 

 Grupo de Estudo e Supervisão; 

 Espaço físico adequado à prática;  

 Certificado de projeto de extensão. 

 

Pré-requisitos para participação da seleção: 

 O egresso deverá disponibilizar 8 horas semanais, sendo 2h30min fixas para grupo de estudo e supervisão 

(quintas-feiras de 15:30 às 18:00) e as demais serão organizadas em função dos atendimentos e estudos 

individuais. 

 O egresso deverá ter concluído o curso de Psicologia na Faculdade Machado Sobrinho e deverá estar inscrito 

no CRP/04. 

 

Número de Vagas:  

 6 vagas 
 

Seleção: 

 A seleção será realizada entre os dias 25 de fevereiro e 01 de março de 2019 e constará de análise de currículo 

e histórico escolar (enviar por e-mail); entrevistas e avaliação. 

 

Inscrições: 

 De 21 de dezembro de 2018 a 22 de fevereiro de 2019 através do e-mail psi@machadosobrinho.com.br  

 

Dra. Juliana Oliveira 

Professora do Curso de Psicologia 

Responsável pelo Projeto de Extensão em 

Serviços de Orientação Profissional 

Ms. Daniele Antunes Rangel 

Psicóloga-técnica do Instituto Vida 

Coordenadora do Curso de Psicologia 

Faculdade Machado Sobrinho
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