Avenida José de Sá Maniçoba – Centro
Petrolina-PE, 56304-917

EDITAL 2021.2 PROCESSO SELETIVO
A ParaSer Consultoria Jr. do Curso de graduação em Psicologia, da Universidade
Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), nos termos do seu estatuto, e suas
atribuições, torna público o processo seletivo para novos membros.
1. DAS INSCRIÇÕES

1.1.As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas do dia 02 de Agosto até o
dia 20 de Agosto, exclusivamente via Internet, através do endereço:
https://forms.gle/PdyENUaUAqyjt3q68
1.2.Poderão se inscrever para o processo seletivo alunos devidamente matriculados,
e ativos, do curso de Psicologia da UNIVASF do 1º ao 7º período.
1.3.As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidades de ordem técnica e⁄ou
operacional.

2. DO PROCESSO SELETIVO
2.1 O processo seletivo terá início no dia 23 do Agosto 2021. A seleção será dividida em 4
etapas, conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Datas de cada etapa
Etapa

Data

Prova Teórica

23/08/2021

Dinâmica

25/08/2021

Entrevista por competência

30/08 - 03/09/2021

Trainee de diretorias

13/09 - 08/10/2021

2.2 Para a primeira etapa, é necessária a leitura do material de apoio, disponível no drive,
podendo ser acessado através do endereço: Pasta Estudo Do Participantes
2.3 O horário da Prova será às 19h pela plataforma Google Meet, cujo link será
disponibilizado via os contatos pessoais fornecidos no momento da inscrição.
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2.4 De forma a se adaptar a situação atual a prova será feita durante uma videochamada,
na qual as perguntas serão disponibilizadas no início.
2.5 A prova terá duração de 2h e tolerância de atraso de no máximo 5 min.
2.6 A dinâmica é de caráter coletivo e será realizada às 19h, através da plataforma
Google Meets, na qual o link será enviado pelos meios de contato disponibilizados
pelo candidato.
2.7 As entrevistas serão realizadas de forma individual, pela plataforma Google
Meet, em um dia e horário mediante disponibilidade do candidato, conforme o
cronograma previsto e que serão enviados através dos contatos disponibilizados
pelo candidato durante o ato de inscrição.
2.8 No processo Trainee o participante deve destinar 5 horas semanais para o
processo.
2.9 As etapas não possuem caráter eliminatório, porém o não comparecimento do
candidato a qualquer uma das etapas, sob qualquer pretexto, implicará em sua
desclassificação, exceto situações excepcionais devidamente comprovadas com
atestado, laudo médico ou decisão judicial.

4. DOS RECURSOS
4.1. O candidato terá um prazo de 24 horas para interpor recursos, JUSTIFICADAMENTE,
contra o resultado de qualquer uma das etapas do processo seletivo. O mesmo deverá ser
feito pelo próprio candidato e enviado para o e-mail: recrutamento.paraser@gmail.com
4.2. Os resultados dos recursos serão respondidos via e-mail.

5. DOS RESULTADOS
5.1. O resultado será divulgado via Instagram (@paraserconsultoriajr), utilizando o CPF do
candidato.
5.2. Após a divulgação do resultado, aqueles que não foram aprovados para a etapa trainee
que sentirem necessidade de um feedback, manifestar interesse nas 48 horas que
seguirão a divulgação do resultado, via e-mail: recrutamento.paraser@gmail.com
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