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Oportunidade de Estágio no Uni-FACEF 
 
 

O Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca está com duas vagas 

de ESTÁGIO na Clínica de Psicologia para os estudantes de todos os cursos 

da instituição. 

 

Atribuições: 
 

- Atendimento ao público (pacientes que procuram a clínica); 

- Preencher fichas de inscrição no serviço de Psicologia da Clínica;  

- Atender telefone, passando informações básicas sobre o funcionamento da Clínica e os 

serviços oferecidos;  

- Orientar a população que procura a clínica sobre normas de atendimento; 

- Controlar o empréstimo de materiais da Clínica, como testes e brinquedos, equipamentos 

como aparelho de som e computador, preencher Ficha de Registro de Empréstimo de material 

e de equipamentos do estagiário e conferindo o item emprestado no ato de sua devolução;  

- Controlar o acesso ao arquivo de prontuários, permitindo que os estagiários consultem 

apenas os prontuários de pacientes que eles mesmos estiverem atendendo; 

- Cuidar da organização de prontuários de atendimentos, bem como manter total sigilo sobre 

informações obtidas dos mesmos;  

- Auxiliar o Coordenador do NPP exercendo atividades de secretariado;  

- Zelar pela limpeza, pela conservação e pelo bom funcionamento da Clínica;  

- Informar semanalmente o Coordenador do NPP sobre qualquer ocorrência;  

- Cumprir o horário de trabalho; atender e passar informações aos pacientes e familiares 

usuários da Clínica, bem como aos estagiários, professores supervisores e outros funcionários 

da Instituição. 

 

Benefícios: Bolsa auxílio no valor de R$ 510,00 + Vale transporte.  

Carga horária: 25h semanais, 5h diárias de segunda a sexta-feira. 

Horários: manhã, tarde ou noite. 

 

 



 

Av. Major Nicácio, 2433. São José – CEP 14.401-135 - Franca (SP) 
Fones: (16) 3713-4688 / 3713-4661 

De segunda a sexta-feira, das 8h00 às 14h00 | estagios@facef.br  |  unifacef.com.br 

 

 

 

 

Os interessados deverão encaminhar currículos até o dia 03/08/2015 

(segunda-feira) para o Setor de Estágios do Uni-FACEF ou pelo e-mail 

estagios@facef.br. Informar no campo “assunto”: Estágio Clínica de 

Psicologia. 

 

Franca, 30 de julho de 2015. 

 
Setor de Estágios 
Profa. Marinês 
Assistente do setor: Murilo 
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