
 

 
 

ERRATA 
 

Edital Proex 163/2017 – NEDDIJ 
Edital NEDDIJ nº 005/2017 

Edital SETI/USF nº 001/2017  
 
Publicado, no qual se lê: 
 

ANEXO III 
Edital SETI/USF nº 001/2017 – Edital NEDDIJ nº 005/2017 Edital PROEX nº 163/2017 

 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

Critérios para avaliação de currículo do Bolsista PSICÓLOGO Recém-Formado 

 

 
Critérios 

 
Quantidade 

 
(Preencher) 

 
Pontuação 

 
(Preencher) 

Pontuação 
conferida 

pela 
comissão 

Experiência prático-profissional comprovada na área 
da Psicologia.  
(Cada 03 meses: 0,1. Pontuação máxima = 0,5)   

   

Experiência prático-profissional comprovada com 
crianças e adolescentes na área da Psicologia.  
(Cada 3 meses: 0,2. Pontuação máxima = 1,0)   
 

   

Participação em projetos de ensino, pesquisa ou 
extensão na área da infância e juventude, ou família. 
(Cada projeto: 0,2. Pontuação máxima = 0,6)  
 

   

Participação em projetos de ensino, pesquisa ou 
extensão na área da Psicologia.  
(Cada projeto: 0,1. Pontuação máxima = 0,5)  

   

Apresentação de trabalhos científicos e/ou palestras 
na área da infância e juventude e ou família.  
(Cada trabalho: 0,5. Pontuação máxima = 1,0)  
   

   

Possuir pós-graduação na área da Psicologia.  
(Cada pós: 0,5. Pontuação máxima = 1,0)  
   

   

Participação em programa de formação 
complementar.   
(Cada curso ou disciplina: 0,2. Pontuação máxima 
= 1,0)  
 

   
 

Participação em eventos e congressos na área da 
Psicologia.  
(Cada evento: 0,1. Pontuação máxima = 0,5). 

 

   

TOTAL    



 

 
 

 
Leia-se - CORRETO: 

 
ANEXO III 

Edital SETI/USF nº 001/2017 – Edital NEDDIJ nº 005/2017 Edital PROEX nº 163/2017 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 
 

Critérios para avaliação de currículo do Bolsista PSICÓLOGO Recém-Formado 

 

 
Critérios 

 
Quantidade 
(Preencher) 

 
Pontuação 
(Preencher) 

Pontuação 
conferida pela 

comissão 
Experiência prático-profissional comprovada na área 
da Psicologia 
(A cada 3 meses 0,2. Pontuação máxima = 0,8) 
 

   

Experiência prático-profissional comprovada com 
crianças e adolescentes. 
 (A cada 3 meses, 0,5. Pontuação máxima = 1,0). 
 

   

Participação em projetos de extensão na área da 
infância e juventude, ou afins. 
(A cada projeto 0,4. Pontuação máxima = 1,2). 
 

   

Participação em projetos de ensino, pesquisa ou 
extensão na área da Psicologia. 
(A cada projeto 0,2. Pontuação máxima = 0,6) 
 

   

Apresentação de trabalhos científicos e/ou palestras 
na área da infância e juventude e ou família. 
(A cada trabalho 0,2. Pontuação máxima = 1,0). 
 

   

Possuir pós-graduação na área da Psicologia. 
(A cada pós 0,5. Pontuação máxima = 0,5) 
 

   

Participação em programa de formação 
complementar. 
 (A cada curso ou disciplina 0,1. Pontuação 
máxima = 0,4). 
 

   
 

Participação em eventos e congressos na área da 
Psicologia. 
(A cada evento 0,1. Pontuação máxima = 0,5). 

 

   

TOTAL    

 
Nome do Candidato: ____________________________________________________________  
A(o) Candidata(o) concorda com a pontuação atribuída pela comissão após a conferência 
da documentação do currículo, mantendo a pontuação ou alterando para __________: 
Assinatura de concordância. _________________________________  



 

 
 

 

 

Londrina, 24 de outubro de 2017. 

 

     Gilberto Hildebrando                                    Profª Dra. Claudete Carvalho Canezin 
Pró-Reitor de Extensão                                         Departamento de Direito Privado 

            UEL/PROEX             Coordenadora - NEDDIJ 


