
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA A LIGA ACADÊMICA EM PSICOLOGIA 

DA SAÚDE (LAPS) 

 

EDITAL Nº. 05/2021, 07 de abril de 2021 

 

A coordenação da Área 1, composta pelo curso de Psicologia, da AGES em Paripiranga, 

no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o edital da Liga 

Acadêmica em Psicologia, tendo como coordenadora Érica Fernanda Reis de Matos, e 

professores responsáveis Catiele Reis e Beatriz Reis. Vislumbra-se a participação em 

atividades estudantis, práticas e teóricas na IES com enfoque na pesquisa, extensão e 

devolutiva social, agregando experiência profissional ao currículo e promovendo a 

vivência prática. Todo processo legal que rege esse projeto está contido neste edital. 

 

1. DO PÚBLICO 

 

Poderão participar do Processo Seletivo para a liga, os acadêmicos do curso de Psicologia de 

qualquer período.  

 

2. DAS VAGAS: 

 

Descrição 
Quadro de 

vagas 

Professores 

Responsáveis 

Liga acadêmica em psicologia da 

saúde  
10 vagas 

Catiele Reis e Beatriz 

Reis 

 

2.1 De acordo com a necessidade do curso, os demais aprovados constarão em cadastro 

de reserva para eventuais substituições, no limite máximo do dobro das vagas ofertadas 

por cada liga, até a publicação de novo edital.   

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Para participação no projeto Liga acadêmica de Psicologia exige-se que o acadêmico 

esteja regularmente matriculado no curso de bacharelado em Psicologia do Centro 

Universitário AGES de Paripiranga/BA e devidamente regular.  

 

3.2 As inscrições serão realizadas a partir do formulário disponível no site. 

 

3.3 Os candidatos que forem aprovados e não comparecerem aos encontros de 

capacitação, serão automaticamente excluídos do processo e substituídos, não podendo 

ocorrer faltas nessa etapa, salvo nos casos comprovados em atestados.  

 

3.4 As inscrições ocorrerão no período de 08/04/2021 a 11/04/2021. 

 

3.5 A homologação das inscrições será divulgada até o dia 13/04/2021. 

 



 

 

3.6 O vínculo com o projeto terá duração inicial de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado 

por decisão motivada da própria liga, desde que o participante siga os critérios de 

assiduidade e dedicação.  

 

3.9 A prova objetiva será realizada no dia 15/04/2021, sendo disponibilizada on-line a 

partir das 00h01min às 23h59min. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO  

 

4.1 O Processo seletivo será constituído da seguinte forma: 

a. 1ª etapa: Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com base nos 

conteúdos programáticos presentes neste edital. Disposta em 10 questões objetivas com 

base na bibliografia indicada abaixo.  

i. A prova será realizada on-line através de uma sala “LAPS” no Google sala de 

aula, que deverá ser acessada com uso do código disponibilizado no 

formulário de inscrição. 

 

ii. A avaliação ficará disponível na data e horários indicados no cronograma, não 

sendo possível responder após o prazo limite. Após o envio das respostas não 

será permitido uma nova postagem. 

 

iii. É necessário realizar a inscrição e, posteriormente, resolver a prova. Apenas a 

resolução da prova sem o devido preenchimento do formulário de inscrição 

não se configura como participação do processo seletivo.  

 

 

b. 2ª etapa: Capacitação on-line para a atuação e adequação de escala de horários. 

 

4.2 Critérios de desempate 

     Em caso de empate do número de questões corretas, os critérios abaixo serão utilizados 

na ordem apresentada, bem como: 

- Média ponderada do curso; 

- A questão 10 terá peso 2, se caso for necessário. 

 

 

5. DO CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA PERÍODO 

Inscrições 08/04/2021 a 11/04/2021 

Homologação das inscrições  13/04/2021 

Realização da prova 15/04/2021, 00h01min às 23h59min 

Divulgação do gabarito 17/04/2021  

Resultado final 19/04/2021 

Capacitação  21/04/2021 

Início das atividades 26/04/2021 

 

 



 

 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E/OU DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

• A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para este processo seletivo 

contidas nos comunicados e neste edital.  

• O candidato será eliminado do processo seletivo por burla ou tentativa de burla de 

quaisquer das normas definidas neste edital ou nos comunicados, bem como, por 

tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo.  

• As demais normas para desligamento do estudante estarão descritas no Estatuto da Liga. 

• O projeto Ligas Acadêmicas em Psicologia terá início com as capacitações dos 

aprovados. 

• A capacitação inicial terá duração de um dia. As demais serão praticadas de forma 

quinzenal e mensal para discussão das temáticas vistas em campo.   

• Serão abordados, em cada encontro, os conteúdos referentes às vivências relacionadas 

às especificidades de cada Liga, conforme anexo I deste edital.   

• Este edital está publicado na página oficial do Centro Universitário AGES e afixado nos 

Quadros de últimas notícias. 

• Os alunos só terão direito à carga horária de acordo com o total de encontros dos quais 

participaram.   

• A certificação da participação na Liga pode ser utilizada como Atividades 

Complementares na modalidade de “PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES 

ESTUDANTIS”, na categoria de Ensino.  

• Os acadêmicos que forem aprovados neste processo seletivo deverão ter disponibilidade 

para participar das reuniões e capacitações nos horários e dias atribuídos pela 

coordenação do projeto, de acordo com o formulário de inscrição.  

• Os acadêmicos terão acompanhamento do colegiado para que se certifique do 

compromisso e ética aplicada à psicologia.    

• Se identificada falta de compromisso com o projeto por parte dos acadêmico-docentes, 

estes poderão ser desligados do projeto. 

• O candidato deverá manter atualizado o seu endereço (residencial e eletrônico) e 

telefone no portal do aluno, enquanto estiver participando do processo de seleção.  

• A vinculação do participante será de forma VOLUNTÁRIA, não gerando nenhum tipo 

de remuneração das atividades desenvolvidas pelos alunos. 

• Os acadêmicos que participarem do projeto obterão carga horária de Ensino, na 

Modalidade de “Participação em Organizações Estudantis” igual ao número de horas 

dedicadas aos encontros. Além disso, poderão obter horas de Extensão através dos 

projetos de intervenção realizados. 

 

 
Paripiranga, 07 de abril de 2021. 

 

 

 
                                         

Catiele dos Reis Santos                                                Beatriz Andrade Oliveira Reis 

Professora responsável                                                      Professora responsável                                                     

 

 



 

 

 

ANEXO I 

EMENTAS 

 

Textos para estudo 

 
ALVES, Railda et al. Atualidades sobre a psicologia da saúde e a realidade brasileira. Psicologia, Saúde e 

Doenças, v. 18, n. 2, p. 545-555, 2017. 

https://www.redalyc.org/pdf/362/36252193021.pdf  

 

CASTRO, Elisa Kern de; BORNHOLDT, Ellen. Psicologia da saúde x psicologia hospitalar: definições e 

possibilidades de inserção profissional. Psicologia: ciência e profissão, v. 24, n. 3, p. 48-57, 2004. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932004000300007&script=sci_arttext&tlng=pt   

 

https://www.redalyc.org/pdf/362/36252193021.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932004000300007&script=sci_arttext&tlng=pt

