
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

INSTITUTO DA SAÚDE

FACULDADE DE PSICOLOGIA

EDITAL 01/2023 PARA ABERTURA DE INSCRIÇÕES E SELEÇÃO DE
ESTUDANTES

A Liga Acadêmica de Psicologia Social e da Saúde – LAPSS, torna público o presente edital
de abertura para as inscrições e seleção de novos ligantes voluntários.

1. DA LIGA:

A Liga Acadêmica de Psicologia Social e da Saúde - LAPSS, é uma entidade sem fins
lucrativos da Universidade de Passo Fundo, vinculada ao curso de Psicologia. Ela surgiu do
interesse em construir um espaço acadêmico em que fosse possível debater a relação da
psicologia social e da saúde nos diversos contextos e territórios, com o objetivo de promover
ações de educação e saúde, visando o bem-estar biopsicossocial dos sujeitos vinculados a
diferentes territórios. Tem como base o tripé ensino, pesquisa e extensão e como eixos a
serem trabalhados: saúde e qualidade de vida, violências, e território e interdisciplinaridade.

2. DAS VAGAS:

2.1. Serão disponibilizadas 15 (quinze) vagas para alunos matriculados nos cursos da área da
saúde da Universidade de Passo Fundo, sendo estes: Ciências Biológicas; Enfermagem;
Estética e Cosmética; Educação Física; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Medicina;
Nutrição; Odontologia; Psicologia; e Serviço Social.
2.2. A vaga tem validade de 1 (um) ano. Nesse período, em caso de desistência, as trocas
seguem a lista classificatória.
2.3. O processo seletivo destina-se à seleção de alunos dos cursos nominados acima para
assumir as atividades, devendo ter no mínimo de 75% de dedicação referente às horas de
equivalentes a 1 (um) semestre, para estar apto a receber o certificado;

3. DA INSCRIÇÃO:

3.1. Período das inscrições: de 08/03/2023 à 23/03/2023, sendo que a inscrição deve ser feita
através do forms https://forms.gle/mNWYn1BUpaEqb2T37 e nesta deverá conter:

● Nome, e-mail, telefone, curso, semestre, curriculo Lattes ou Vitae, e motivo pelo qual
está se inscrevendo.

https://forms.gle/mNWYn1BUpaEqb2T37


4.  REQUISITOS:

4.1 Os candidatos deverão estar cursando no momento em que se inscrever no máximo o
penúltimo semestre de seu respectivo curso;
4.2 Ter disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais, sendo uma hora reservada para
reunião semanal, presencial da equipe, nas segundas-feiras às 19:00 horas.

5. DO PROCESSO SELETIVO:

5.1 Data da realização da seleção: aos candidatos que passarem da 1ª fase (análise dos
documentos solicitados no item 3.1 deste edital), será realizada uma entrevista no dia
27/03/2023 de forma presencial, no Instituto da Saúde, sendo que o horário e local serão
divulgados diretamente no e-mail dos selecionados;
5.2. Ao inscrever-se nesta seleção, o candidato estará aceitando as normas estabelecidas no
presente edital.

6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:

A relação dos ligantes selecionados será divulgada no instagram da LAPSS
(@lapss.upf), até o dia 29/03/2023.


