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EDITAL 02/2019 

 

O Coordenador Prof. Dr. Franco Noce faz saber que no período de 15 de Abril a 06 de 

Maio de 2019, receberá inscrições de candidatos para estágio voluntário no Centro de 

Treinamento da UFMG Setor Psicologia do Esporte para as modalidades: Judô. 

 

1. Das inscrições 

1.1 Poderão se inscrever alunos de graduação (matriculados a partir do 6º período 

do curso de Psicologia - BACHARELADO) de universidades públicas ou 

privadas. 

1.2 Profissionais graduados em Psicologia. 

1.3 A inscrição será efetuada via e-mail psicoesportecteufmg@gmail.com, onde os 

candidatos deverão enviar digitalizado os seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade; 

b) Histórico Escolar de graduação; 

c) Formulário de inscrição preenchido e digitalizado (modelo anexo 1); 

d) Carteira do CRP ou número do registro dos profissionais graduados 

  1.4 O assunto do e-mail deverá conter o termo inscrição estágio 

1.5 Será enviado e-mail confirmando a inscrição 

2. Da seleção 

2.1 O exame de seleção compreenderá: 

a) Primeira etapa, documental e formulário de inscrição: 

b) Segunda etapa, com entrevista dos candidatos selecionados.  

2.2 O agendamento da entrevista será realizado entre os dias 10 e 11 de Maio, a 

partir das 9h no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, em sala pré 

determinada.  

2.3 Um e-mail será enviado com o número de referência do candidato, o horário 

agendado e com instruções sobre o local.  

3. Da distribuição de pontos e critérios de avaliação na seleção 

3.1 Primeira etapa: 

a) Histórico escolar - 10 pontos.   

b) Análise curricular - 40 pontos. 
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c) Os horários de disponibilidade a serem preenchidos pelos candidatos no 

formulário têm caráter eliminatório, resultando na desclassificação do 

candidato para a fase seguinte (item 5 do formulário de inscrição).  

3.2 Segunda Etapa:  

a) A entrevista será realizada individualmente, tendo como objetivos gerais 

conhecer melhor o perfil do candidato, suas experiências e motivações 

para este estágio. Essa etapa terá valor máximo de 50 pontos.   A nota 

desta avaliação será somada aos pontos da primeira, podendo o candidato 

somar no máximo 100 pontos.  

3.3 Classificação e divulgação  

a) A classificação dos candidatos será por nota, podendo o candidato atingir 

a nota mínima, mas não ser classificado tendo em vista o número de 

vagas a ser ofertado. Em caso de empate, a disponibilidade de horário 

poderá ser um critério definidor da ordem de classificação. 

b) Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 

de 80%. 

c) A lista dos candidatos classificados será divulgada por e-mail e nas redes 

sociais da Psicologia do Esporte CTE/UFMG 

4. Das características e exigências do estágio 

4.1 Os candidatos devem ter disponibilidade semanal de carga horária de acordo 

com o perfil da vaga de estágio que estiver pleiteando (anexo 2). 

4.2 O estágio entrará em vigor a partir de Maio de 2019. 

4.3 O vínculo do estágio é voluntário e os selecionados serão cadastrados no 

Sistema de Informação da Extensão  

4.4 Os candidatos selecionados deverão acompanhar as atividades do setor durante 

o mês de Maio. 

4.5 As atribuições do estágio respeitarão a formação acadêmica específica da área. 

4.6 Em caso de não cumprimento das exigências de estágio, como 

comprometimento com as atividades e frequência mínima de 80%, o estagiário 

poderá ser desvinculado do projeto.  

4.7  Ao final de cada semestre o estagiário que integralizar a carga horária e cumprir 

com as atribuições especificadas receberá um certificado com descrição das 

atividades e horas dedicadas ao setor de Psicologia do Esporte.  
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Belo Horizonte, 15 de Abril de 2019. 
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Anexo 1 

(Usar a versão word disponível em anexo separado) 

 

Formulário de Inscrição Estágio Psicologia do Esporte CTE/UFMG 2/2019 

 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Idade: _____________ Telefone:______________  email:___________________________ 

Instituição vinculada: ________________________________________________________ 

Curso:___________________ Graduado (    )  Graduação em curso (    )  Período:______  
 

1.Descreva as atividades (disciplina optativa, cursos, eventos, grupos de estudos) que você 

participou sobre a Psicologia do Esporte.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.Descreva as atividades de estágio que você já realizou (extracurricular ou curricular) e a qual 

área pertencia ou pertence este estágio. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3.Descreva brevemente o seu interesse em realizar este estágio. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4.Tem interesse em alguma modalidade esportiva (anexo 2) de atuação da Psicologia do Esporte?    

(    ) Não     

(    ) Sim: Qual?____________________________________________________________ 
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5.Preencha o quadro abaixo de acordo com a sua disponibilidade de horário: 

  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 
 

 
    

Tarde 
 

 
    

Noite 
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Anexo 2 

Descrição das atividades estágio do setor Psicologia do Esporte- CTE 

 

▪ Característica das vagas de estágio: 

 

Estágio intervenção (Perfil: Psicologia) 

⎯  Acompanhar os treinamentos, organizar e promover as intervenções de 

grupo. Realizar atendimentos individuais; 

⎯  Acompanhar semanalmente as reuniões de formação (terça-feira – 13h30 

às 17h30); 

⎯  Confeccionar relatórios sobre as intervenções e atendimentos e, ao final, 

participar da construção coletiva dos relatórios do subsetor e/ou 

comissão; 

⎯  Carga horária semanal: 12h, sendo 4h reunião de formação + 6h de 

acompanhamento, intervenção ou supervisão dos atletas.  

 

▪ Áreas de atuação para Psicologia : 

 

1. Modalidades Esportivas (categorias de base e categorias profissional) 

 

⎯  Subsetor Lutas: Judô. 

 

 

2. Estrutura da reunião semanal – participação obrigatória: 

 

⎯  Terças- feiras, de 13h30 às 17h30; 

⎯  Atividades desenvolvidas:  formação, orientação e supervisão.   
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