Edital – Processo seletivo 2021 para a Liga Acadêmica da Associação
de Terapias Cognitivas de Pernambuco (LATC-PE).

PERNAMBUCO, 2021

SUMÁRIO

PARTE I
1. Abertura
2. Inscrições
3. Seleção
3.1 Seleção de coordenadores de comissão e vice-presidente
3.2 Seleção de ligantes
4. Disposições finais

PARTE II - ANEXO
1. Cronograma (ANEXO 01)
2. Modelo de carta de recomendação (ANEXO 02)
3. Modelo de carta de intenção (ANEXO 03)

Convocação para a Liga Acadêmica da Associação de Terapias
Cognitivas de Pernambuco (LATC-PE) – 01/2021.
1. ABERTURA
Proposta de seleção para a primeira Liga Acadêmica da Associação de Terapias
Cognitivas de Pernambuco. Este edital tem como objetivo esclarecer todas as exigências
e dúvidas voltadas para a seleção da LATC-PE.
2. INSCRIÇÕES
2.1 Poderão se inscrever para a seleção, discentes e pós-graduandos em psicologia
ou psiquiatria que estejam associados à ATC-PE;
2.2 As
inscrições
acontecerão
exclusivamente
através
do
e-mail:
latcpernambuco@gmail.com.
2.3 O e-mail de inscrição deve conter no assunto: INSCRIÇÃO e na caixa de texto
inserir: Nome completo, curso, período, cargo que está interessado (vicepresidente, coordenador de comissão financeira, comunicação, científica e/ou
ligante) e em anexo um PDF com o histórico (Disciplinas e suas respectivas
notas pagas na graduação ou pós-graduação), declaração de anuidade da
ATCPE, carta de recomendação (para todos os candidatos, ANEXO 2) e carta
de intenção para os interessados na vaga de Ligantes (instruções para a carta
poderão ser encontradas no ANEXO 3 deste edital);
2.4 Não serão aceitas inscrições por meio de outras plataformas ou de forma
presencial;
2.5 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos e pela
autenticidade dos documentos apresentados na inscrição;
2.6 Não será permitida a transferência de inscrição para pessoa diferente daquela
que a realizou.
3. SELEÇÃO
3.1 SOBRE A SELEÇÃO DOS COORDENADORES DE COMISSÃO
Serão disponibilizadas para esses cargos 4 vagas, sendo uma vaga direcionada para as
seguintes coordenações e vice-presidência:

•

•
•

•

Vice-precidência (auxiliar a presidência a cumprir seus papeis, substituir a
presidência em casos de necessidades, organização e seleção dos materiais que
serão utilizados para os grupos de estudo junto à coordenação e tutoria);
Coordenação Financeira (arrecadar, prestar contas e distribuir para cada
atividade o capital movimentado pelas ações da LATCPE);
Coordenação de Comunicação (organizar as postagens e produções voltadas
para o site e instagram sobre assuntos discutidos na LATCPE, além de divulgar
as demais atividades que irão acontecer ao longo do ano);
Coordenação Científica (engajamento para as várias produções científicas
como: apresentação de trabalhos e organização de eventos, criação de cartilhas e
roteiros para futuras atividades como vídeos e podcasts).

A seleção dos coordenadores de comissão será realizada por meio da carta de
recomendação (Instruções para a carta constarão no ANEXO 2 deste edital) e pela
coordenadora pedagógica e a presidente em um encontro online com TODOS (AS)
inscritos (as) nesse processo.
Caso o indivíduo queira participar também da seleção enquanto ligante, é
permitido que em sua inscrição insira como cargo de interesse a coordenação que
deseja concorrer e Ligante. (Importante que o mesmo siga todas as exigências de
seleção que serão apresentadas a seguir)
3.2 SOBRE A SELEÇÃO DOS LIGANTES
Serão disponibilizadas para esse cargo 12 vagas, onde cada comissão terá 4 discentes
e/ou pós-graduandos e um coordenador de comissão. Nesta seleção contaremos com a
produção de uma carta de recomendação (Instruções para a carta constarão no ANEXO
2 deste edital) e de uma carta de intenção de cada candidato (ANEXO 3). Caso
aconteçam empates, o critério utilizado será o tempo de curso ou pós de cada
participante, tendo preferência os alunos veteranos.
4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O candidato aprovado que desistir deverá assinar um Termo de Desistência,
oficializando o cancelamento, não sendo permitido o trancamento para reingresso
posterior;
4.2. Se por qualquer motivo um dos associados for desligado ou abandonar suas
atividades, a Presidência reserva-se ao direito de preencher a vaga remanescente por
meio de lista de espera a partir da seleção realizada.
Ao todo, esse processo seletivo abre 16 vagas, sendo 1 para Vice-presidência, 3
para Coordenação de Comissão e 12 para Ligantes.

ANEXO 01

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 2021
Atividades
Divulgação do edital
Abertura para inscrições
Seleção das coordenações de comissões
Divulgação do resultado da seleção das coordenações
Divulgação do resultado da seleção dos ligantes
Reunião de boas-vindas aos novos integrantes da Liga
(somente para os candidatos selecionados)

Assinatura da presidente da ATC-PE
(Camila Stor de Aguiar)

Prazos
05 de fevereiro
19 de fevereiro a 05 de
março
20 de março
26 de março
05 de abril
12 de abril

Assinatura da presidência da Liga
(Cláudia Fernanda Luna Cavalcante)

ANEXO 02
Convocação para a Liga Acadêmica da Associação de Terapias Cognitivas de
Pernambuco (LATC-PE) – 01/2021.

Candidata (o): Nome Completo do candidato
Nome da pessoa que recomenda: Nome completo da pessoa que recomenda
CARTA DE RECOMENDAÇÃO
Esta carta deve ser preenchida por algum professor que tenha experiência junto ao
discente e que possa relatar a liga quais as recomendações com relação à pessoa. O
documento deve ter um máximo de 2 (duas) páginas incluindo cabeçalho e assinatura do
candidato e pessoa que está recomendado. Com relação à estrutura da carta, ela deverá
ser escrita em Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento superior e esquerdo
de 3 cm e inferior e direito 2 cm. Para o corpo do texto deve-se seguir o texto justificado
com espaçamento entre linhas 1,5, já para o cabeçalho o espaçamento deve ser simples,
removendo o espaçamento depois do parágrafo. A carta deve seguir a ordem desse
anexo (Título, nomes do candidato e pessoa que recomenda, carta de recomendação,
local, data e assinaturas).

Local, dia do mês X de 2021

_________________________________
Assinatura da (o) candidata (o)

_________________________________
Assinatura da pessoa que recomenda

ANEXO 03
Convocação para a Liga Acadêmica da Associação de Terapias Cognitivas de
Pernambuco (LATC-PE) – 01/2021.

Candidata (o): Nome Completo do candidato
Período: X Período
Curso: X curso de graduação/ X curso de pós-graduação
Contatos:
E-mail: xxxxxx@xxxx.com
Telefone: (xx) xxxx-xxxx
CARTA DE INTENÇÃO
Neste espaço o candidato irá relatar os motivos pelos quais deseja fazer parte da
liga, quais os seus objetivos com relação a sua participação, podendo incluir
experiências acadêmicas e seus pontos fortes que possam favorecer a liga. Este texto
deverá ter no máximo 2 (duas) páginas, incluindo cabeçalho e assinatura do candidato.
Com relação à estrutura da carta, ela deverá ser escrita em Times New Roman, tamanho
12, com espaçamento superior e esquerdo de 3 cm e inferior e direito 2 cm. Para o corpo
do texto deve-se seguir o texto justificado com espaçamento entre linhas 1,5, já para o
cabeçalho o espaçamento deve ser simples, removendo o espaçamento depois do
parágrafo. A carta deve seguir a ordem deste anexo (Título, informações do candidato,
carta de intenção, local, data e assinatura).

Local, dia do mês X de 2021

___________________________________________
Assinatura da (o) candidata (o)

