
Para: INÍCIO EM 2023
Curso: Psicologia
Fase: entre 1º e 5º

Empresa/endereço: Escola Dinâmica - Jurerê Tradicional
Horário/carga horário semanal: 6h diárias

Principais atividades que serão desenvolvidas:
Atuar na área de Psicologia Escolar:

·Assessorar o professor na articulação entre a teoria de aprendizagem adotada e a
prática pedagógica;

·Acompanhar atividades em sala de aula;
·Participar das atividades lúdicas e pedagógicas voltadas a sua área de atuação;

·Auxiliar no desenvolvimento de atividades recreativas e educacionais;
·Auxiliar na aprendizagem do aluno, seguindo mecanismos de avaliação dentro da

proposta pedagógica da escola.
·Apoiar a escola no desenvolvimento de uma concepção de educação, na
compreensão e amplitude de seu papel, em seus limites e possibilidades,

utilizando os conhecimentos da Psicologia;
·Auxiliar no desenvolvimento e acompanhamento de projetos de apoio à
construção da identidade pessoal (auto-estima, socialização, disciplina,

organização, entre outros) e participação social (conscientização de papéis sociais e
cidadania responsável).

 
Valor da bolsa R$: 1000,00 (mil reais)

Benefícios: Auxilio Transporte
 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail:
recrutamento.centro@escoladinamica.com.br
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 Oportunidade de estágio de Psicologia Obrigatório ou não Obrigatório - a
partir do 6 período

 
Formato: Presencial

Carga horária: 20h semanais 
Bolsa : R$ 800,00

Vale Transporte: De acordo com o seu deslocamento.
Estacionamento: Privado e Gratuito.

 
Atuação da vaga: 

-Responsável por atuar 15h de prática com a criança na ambiência do
Instituto Farol ou na casa da criança (intervenção clínica);

- Responsável por ficar com a criança na ambiência do Instituto Farol nos
intervalos entre terapias;

- Participar atentamente da Supervisão, sendo 1h de supervisão semanal
individual, 1h de supervisão semanal em grupo e 1h de reunião clínica; 

- Participar e contribuir com 2h semanais para pesquisa e estudos;
- Preencher relatório semanal referente às ações realizadas e relatório

mensal quanto aos objetivos alcançados ao Plano de Estágio; 
-Contribuir na Plataforma “Projeto Farol” com anotações e pontuações no

Plano individual do caso que está  acompanhando e atendendo.
Interessados devem enviar currículo e carta de intenção para o e-mail:

rh@institutofarol.com
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