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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
PSICOPEDAGOGO (A) 

 

A Pró-Reitoria de Graduação do Centro Universitário Redentor, no uso de suas atribuições 
regimentais e estatutárias, em ato conjunto com Pró-Reitoria Administrativa e Financeira, com 
vistas a contratação imediata e, tornam pública a realização de processo seletivo de 
PSICOPEDAGOGO(A). 

1. São requisitos à candidatura: 

a) Ter diploma de graduação em instituição oficial brasileira ou se estrangeira, com 
revalidação pelas autoridades brasileiras, na área de competência da disciplina a ser 
ministrada; 

b) Ter titulação mínima de Especialista, com certificado de pós-graduação lato sensu, de 
acordo com o estabelecido na Resolução CNE/CES Nº 1, de 3 de abril de 2001, expedido por 
instituição oficial brasileira, ou se estrangeira, com revalidação pelas autoridades 
brasileiras; 
 

2. As inscrições serão realizadas entre os dias 11/07/2022 a 15/07/2022. Os candidatos deverão 

enviar os seguintes documentos para o email rh.curriculos@uniredentor.edu.br, com cópia para 

julia.martins@uniredentor.edu.br  com o nome da vaga pretendida: 

a) Curriculum Vitae modelo Lattes – CNPq, atualizado;  
b) Portfólio;  
c) Diploma de Graduação e Certificado/ Diploma de comprovação da titulação informada; 

 

3. Será constituída uma Comissão de Avaliação para o fim específico do processo seletivo 

composta por três membros, selecionados pela Pró-Reitoria de Graduação. O processo seletivo 

será realizado em duas etapas, a saber: 

a) Primeira Etapa: Análise de currículos e portfólios. 
b) Segunda Etapa: Entrevista. 

 
3.1. A entrevista terá duração de 30 minutos e serão avaliados a disponibilidade do candidato, a 

sua intenção profissional, bem como, sua experiência profissional e/ou acadêmica.  

4. O processo de seleção observará o seguinte cronograma: 

a) 11 de julho de 2022 – Divulgação do edital 
b) 15 de julho de 2022 – Prazo final para envio das inscrições 
c) 18 de julho de 2022 - Divulgação dos aprovados na primeira etapa e quadro de horários 

de entrevistas 
d) 19 de julho de 2022 – Entrevista para os classificados na primeira etapa 
e) 21 de julho de 2022 - Resultado final da seleção 
f) 25 de julho de 2022 – Entrega de documentos 

6. O processo de seleção será regido pelas regras contidas neste edital, pelas normas institucionais 
– Regimento Interno, Estatuto e normas administrativas e à legislação vigente. Os casos omissos 
serão tratados pela Congregação. 

 
 

Aline Gama Cunha Carvalho 
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Pró-Reitora de Graduação 
 
 
 

PERFIL: Profissional pró-ativo, dinâmico e colaborativo. Capaz de prestar atendimento 
psicopedagógico aos discentes, realizar acompanhamento do aluno que apresenta dificuldade de 
aprendizagem e/ou necessidades especiais, criar estratégias de apoio, motivação, 
acompanhamento e reorganização da vida escolar objetivando sanar ou minimizar as dificuldades. 
O mesmo tem como dever garantir os princípios legais e éticos dentro da sua equipe e cuidar para 
que o atendimento seja feito com qualidade. Dessa forma, o profissional compromete-se a prestar 
um trabalho eficiente, zelando pela dignidade e qualidade do serviço oferecido. 
 
CARGA HORÁRIA: 30h  
 
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Graduação em psicologia ou pedagogia e Especialização em 
psicopedagogia.  


