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EDITAL Nº 1493/2022/FAFICH-SGE-UFMG

 

Durante o período de 05 de setembro a 22 de setembro de 2022 foi realizado o processo sele�vo de candidatos para
02 vagas de bolsa de estágio não obrigatório (20 horas semanais), sendo 01 para o Departamento de Psicologia e 01
para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognição e Comportamento, regidas pela Lei No. 11.788/2008 e
pela Instrução Norma�va No. 213/2019, como contratação pelo Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE), sendo
respeitados os percentuais legais para reserva de vagas para candidatos pretos (30%) e com deficiência (10%) Este
processo foi realizado pelo Departamento de Psicologia e pelo Programa de Pós-Graduação em psicologia: Cognição
e Comportamento, conforme disposto no edital Nº 1493/2022/FAFICH-SGE-UFMG, seguindo as seguintes disposições
do mesmo:

1. Recepção das inscrições dos candidatos, virtualmente, no período de 05/09 a 12/09.

2. Avaliação da conformidade das inscrições de acordo com as normas definidas pelo edital.

3. Foram recebidas 5 inscrições, sendo 02 homologadas: Ester Mendes de Souza (curso de gestão pública) e Joyce
Estefani do Nascimento (curso de jornalismo).

4. Realização da primeira etapa do processo sele�vo, aplicação presencial de prova obje�va, no dia 15 de
setembro de 2022, na sala 3020 da FAFICH, em que as candidatas deveriam responder questões rela�vas a
problemas prá�cos vivenciados pelas secretarias de cursos e departamentos. As duas candidatas inscritas
compareceram e realizaram a prova.

5. Realização da segunda etapa do processo sele�vo, no dia 19 de setembro de 2022, que consis�u na realização
de entrevistas com os candidatos. Esta etapa foi realizada presencialmente, na FAFICH, sala 3020, sendo uma
entrevista agendada para às 9:00 com duração de 30 minutos e a outra agendada para às 09:30 com duração
de 30 minutos. Esta etapa foi gravada em áudio e foi conduzida pela coordenadora do PPG Psicologia: Cognição
e Comportamento, profa. Marcela Mansur Alves, e pelo secretário do Departamento de Psicologia, Maicon
Roberto Mar�ns. As duas candidatas aprovadas na primeira etapa compareceram às entrevistas.

6. Não houve nenhum recurso interposto pelos inscritos e o resultado final foi divulgado no dia 22 de setembro
de 2022, conforme previsto no edital. O resultado final segue abaixo:

 

Candidato (a) Matrícula Nota 1a.
etapa

Nota 2a.
etapa Nota final Classificação Final

Joyce Estefani do 2021097913 70,0 90,0 80,0 1º



Nascimento

Ester Mendes de
Souza 2021094280 75,0 80,0 77,5 2º

 

Assim, foi encerrado o processo sele�vo, sendo a candidata aprovada em primeiro lugar, Joyce Estefani do
Nascimento, lotada como estagiária do Programa de Pós-Graduação em Psicologia: Cognição e Comportamento e a
candidata aprovada em segundo lugar, Ester Mendes de Souza, será lotada como estagiária do Departamento de
Psicologia.

 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2022

 

Bruno Pinheiro Wanderley Reis
Diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG

 
 

Documento assinado eletronicamente por Thais Porlan de Oliveira, Vice diretor(a) de unidade, em 22/09/2022,
às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1776910 e o código CRC
1FFCF18F.
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