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FACULDADE SANTA MARIA 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E PESQUISA 

 
EDITAL INTERNO 

SELEÇÃO PARA PROJETO DE EXTENSÃO 
 

PRÁTICAS DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO NO SERTÃO 
PARAIBANO  

 
I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Coordenação do Projeto intitulado:  PRÁTICAS DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
E DO TRABALHO NO SERTÃO PARAIBANO, torna público o presente Edital contendo 
normas que regem a inscrição para seleção de discentes da Faculdade Santa Maria para 
participar do referido projeto, de acordo com as orientações da COEPE para atividades dos 
projetos com vigência para 2021.2 a 2022.2, que assim considera:  
- O discente poderá se inscrever para a seleção em 1 (hum) projeto de pesquisa e 1 (hum) 
de extensão, caso se inscreva em mais projetos, mesmo tendo aprovação em todos, o 

discente precisa escolher em qual projeto irá desenvolver a função de discente participante 
na iniciação cientifica e/ou extensão. Portanto, nenhum discente pode desenvolver 
atividades em três projetos no mesmo semestre.  
- O discente terá a aprovação homologada em 1 (hum) projeto de extensão e/ou 1 (hum) de 

pesquisa por semestre.  
 
II DO OBJETIVO GERAL DO PROJETO  
 
OFERTAR SERVIÇOS NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO 
TRABALHO ÀS INSTITUIÇÕES E TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.  
 
III DA INSCRICÃO  

- Para participar do processo seletivo do projeto acima citado o discente deverá estar 
cursando no mínimo o 5º período do(s) curso(s): Psicologia 

- As inscrições serão realizadas pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ayAtN9MiggRsdvHGpXkv6UbtJFO8XxbZYt
-ivxDBky4NhA/viewform; 
- Seus dados serão enviados ao e-mail da COEPE que fará a homologação da inscrição a 
partir da confirmação da matrícula do candidato para o semestre 2021.2. Portanto, 
discentes sem matrículas confirmadas não poderão realizar o processo seletivo.  
- O período de inscrição será de 11/08/2021 à 24/08/2021.  
 
IV DA SELECÃO  
 
Sendo a inscrição do discente candidato homologada pela COEPE e encaminhada ä 
coordenação do projeto objeto do presente edital, o candidato deverá atentar às seguintes 
informações: 
DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA:   30/08/2021 
HORA: 15:00 
FERRAMENTA REMOTA: Google Meet 
NÚMERO DE VAGAS: 05 
 
V DA AVALIACAO  
 
PREENCHER DE ACORDO COM A METODOLOGIA QUE SERÁ UTILIZADA.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ayAtN9MiggRsdvHGpXkv6UbtJFO8XxbZYt-ivxDBky4NhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ayAtN9MiggRsdvHGpXkv6UbtJFO8XxbZYt-ivxDBky4NhA/viewform
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O processo seletivo será realizado a partir de entrevista através de videoconferência no 
Google Meet, o link da reunião será compartilhado com o aluno via whatsapp. Após a 
entrevista, os alunos que apresentarem o perfil mais apropriado para os objetivos do projeto 
serão selecionados e comunicados posteriormente.  
 
VI DO RESULTADO 
 
O resultado da seleção será divulgado aos candidatos pelo professor coordenador no dia      
31/08/2021 e no site da FSM  

Cajazeiras, 03 de agosto de 2021.  
 
 
 

___________________________ 

Assinatura do docente coordenador do projeto  


