
 

 

Edital de Seleção 

 Curso de Psicologia 

EDITAL Nº 01/2022: SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS DO CURSO DE 

PSICOLOGIA DA FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA PARA O 

ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA 

DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da extensão consiste na realização de atividades 

pertencentes ao campo teórico/prático da Psicologia escolar e educacional, como 

palestras, workshops, reuniões, grupos de apoio, desenvolvimento social e pedagógico e 

intervenções pontuais que derivam das demandas específicas do contexto escolar. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O projeto de extensão será realizado no período de 25/03/2022 

a 10/12/2022, podendo ser prorrogado por igual período. 

CLÁUSULA TERCEIRA: As atividades de extensão serão cumpridas de segunda a 

quinta-feira, em horário a combinar, sendo sempre durante o horário letivo dos alunos em 

período escolar quando se tratar dos mesmos e aos fins de semana quando se tratar dos 

docentes. 

CLÁUSULA QUARTA: O extensionista não possuirá qualquer tipo de remuneração u 

vantagem pela participação no projeto. Sua participação se dá a título de voluntário e 

interessado no projeto. 

CLÁUSULA QUINTA: As inscrições serão realizadas no período de 15 a 18 de março 

de 2022, pela via eletrônica, mediante e-mail a ser enviado para 

psicologia@faculdadedinamica.com.br, com o seguinte Assunto: “Inscrição Seleção 

Psicologia na Escola”, contendo um arquivo em formato word ou pdf com as seguintes 

informações: 

 Contato 

 Disponibilidade de turno, dias e horários 

 Qual o motivo de se interessar pelo projeto 

 Período 

 Propor um tema para uma palestra ou qualquer outra atividade a ser executada no 

projeto 

 

CLÁUSULA SEXTA: Estão disponíveis 12 vagas em ampla concorrência. Finalizado o 

prazo de inscrição, serão realizadas entrevistas virtuais com os candidatos no período de 

21 a 25 de março de 2022, de modo que o resultado do processo seletivo será divulgado 

pelo site da Faculdade Dinâmica. 

 

Ponte Nova, 15 de março de 2022 

 

 

Marco Aurélio Muniz Corrêa de Carvalho 

Coordenador Adjunto do curso de Psicologia 


