EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA
EDITAL Nº 09/2019
A Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, organismo da CNBB (Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil), com atuação no Estado de Minas Gerais no campo da ação social e assistência
técnica, vem tornar público a realização do processo seletivo simplificado para contratação de
Estagiários(as) em Políticas de Saúde Mental para atuar no projeto SRT – Serviços de
Residências Terapêuticas, cujo projeto é executado a partir de Convênio celebrado com Prefeitura
de Belo Horizonte.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A contratação será regida por meio da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, denominada
Lei de Estágio, atendendo seu objetivo e finalidade.
2. DO OBJETO DO EDITAL E DO ESTÁGIO
O objeto do Edital é a contratação de estagiário/a nível superior, cursando Psicologia para atuar
no Projeto Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – Lotado em Belo Horizonte/MG. O Estágio
tem o objetivo de complementar o aprendizado (teórico) obtido durante o curso, constituindo-se
em um instrumento de integração e de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de
relacionamento humano. O estágio realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, coordenação de Saúde Mental, nas Residências Terapêuticas (RTs) proporciona
experiências no campo da Saúde Mental, especificamente nos serviços substitutivos ao
manicômio. O estagiário terá oportunidades de conhecer o funcionamento da rede municipal de
saúde e dos dispositivos referentes à Saúde Mental.
3. DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) ESTAGIÁRIO (A)
São atribuições do (a) Estagiário (a), construir, juntamente com o supervisor, plano terapêutico
de cada morador e planejar a execução do mesmo no período do estágio; construir, juntamente
com o supervisor, plano terapêutico que contemple a residência como um todo; acompanhar a
vida diária dos moradores, observando se os aspectos traçados no plano terapêutico têm
aparecido em sua rotina; estimular a participação dos moradores em atividades variadas e
acompanhá-los quando for necessário; estimular o estabelecimento de relações e trocas sociais;
juntamente com o supervisor organizar a medicação, previamente planejada e separada pela
Rede de Saúde, de cada morador; juntamente com o supervisor providenciar agendamento de
consultas de saúde na Rede e garantir o comparecimento dos moradores às mesmas; juntamente
com o supervisor criar estratégias para providenciar e/ou regularizar a documentação (certidão
de nascimento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, etc) de cada morador; incentivar,
auxiliar e orientar as/os cuidadoras/es no estímulo à autonomia das/os moradoras/es em
atividade dentro e fora da RT; participar, juntamente com o supervisor, de reuniões no centro de
saúde, supervisão distrital e demais dispositivos da rede; e outras atribuições pertinentes a
função.

4. DA VAGA, DO REGIME DE TRABALHO E OUTRAS INFORMAÇÕES
02 vagas

Formação superior em Psicologia - a partir do 5º período

4.1 – Do Regime de Estágio:
- Regime de Trabalho: 20 horas / semanais
- Formação: Cursando Ensino Superior a partir do 5º PERÍODO dos cursos de Psicologia
- Remuneração: R$ 648,90 (Seiscentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), Vale
Transporte, Seguro de vida.
4.2. Do local de Estágio:
O local de estagiar será nas RT’s (residências terapêuticas) localizadas em Belo Horizonte,
podendo, como descrito nas atribuições acima, realizar atividades externas em decorrência da
dinâmica do trabalho.
4.3. Dos Critérios de Seleção
O processo seletivo será simplificado e constará de duas (02) etapas:
4.1. Análise de currículo
4.2. Entrevista dos (as) candidatos (as) pré-selecionados (as).
As etapas descritas acima serão realizadas no seguinte local e endereço: Cáritas Brasileira –
Regional Minas Gerais. Endereço: Rua Fornaciari, nº 129, Caiçara – Belo Horizonte /MG
5. Dos prazos deste edital:
5.1. Publicação do edital: 15/05/2019.
5.2. Questionamentos e esclarecimentos acerca do edital: até 17/05/2019 até as 23:00h e
59min.
5.3. Recebimento de currículos: de 15/05/2019 à 26/05/ 2019, até às 23:00h e 59min.
5.4. Análise dos currículos, definição e divulgação de selecionados para entrevistas: até
28/05/2019 até 23:00h e 59min.
5.5. Realização das entrevistas e estudo de casos: 30/05/2019 – Horário á definir;
5.6. Divulgação dos nomes a serem contratados (resultado final da seleção) 03/06/2019 até
às 23:00h e 59min.
5.7. Prazo para Recurso sobre o resultado final: de 03/06/2019 até 05/06/19, até às 23:00h
e 59min.
5.8. Início da Contratação. Após 06/06/2019. Os candidatos selecionados devem ter
disponibilidade imediata para contratação.

6.
Procedimento para envio de currículos, questionamentos e divulgação dos
resultados:
Os currículos, questionamentos/esclarecimentos e recursos sobre o presente edital e sobre o
resultado final da seleção deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrônico
processoseletivocaritasmg@gmail.com , constando no assunto:
Edital de Seleção nº 09/2019 – Estágio Em Políticas de Saúde Mental – SRT / Psicologia
A ata do resultado dos currículos selecionados para entrevista e o resultado final serão
publicados no site da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais: http://mg.caritas.org.br

Belo Horizonte, 15 de maio de 2019.

