
 
 

 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

EDITAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA  

 

A Coordenação do curso de Psicologia da Universidade de Gurupi - UNIRG, faz saber a todos 

os interessados (as) que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de monitores, 

conforme regulamento do programa de monitoria para o curso de Psicologia e o presente Edital. 

 

1 – DAS INSCRIÇÕES: 

 

• Período de inscrição: 

 

O período de inscrição será de 13/04/2021 a 16/04/2021 às 19:00h. 

 

Documentos necessários: 

 

O interessado deverá encaminhar para o e-mail do SEPSI (sepsi@unirg.edu.br): 

• A ficha de inscrição (anexo I) 

• Seu histórico acadêmico (disponível no SEI); 

 

 

As inscrições serão realizadas única e exclusivamente por e-mail do SEPSI;  

O interessado será responsável por todas as informações prestadas, sua conexão de internet e 

entrega do e-mail e demais arquivos solicitados. 

Aos que realizaram as inscrições entre 03/03/2021 e 07/03/2021 e ainda desejam participar 

do seletivo, é necessário reencaminhar a documentação 

 

 

 

mailto:sepsi@unirg.edu.br


 
2 – NÚMERO DE VAGAS 

 

Curso de Psicologia, UNIRG 

Período Disciplina  Professor (a)  Vagas *Carga 

     Horária 

      Semanal 

A partir do 4 

período 

Laboratório 

Experimental 

(turma regular) 

 

Wildson Cardoso 

Assunção   2 2h 

A partir do 4 

período 

Laboratório 

Experimental 

(turma de 

intensivão) 

 

Wildson Cardoso 

Assunção   2 8h 

*As atividades de monitoria serão exercidas conforme o item 3. 

 

3 – DOS HORÁRIOS 

3.1- As aulas de Laboratório Experimental ocorrem por meio do uso do programa Sniffy, nos 

labins do Campus 2 da Universidade de Gurupi. Os horários são distribuidos da seguinte forma: 

- Turma regular (duas turmas, uma em cada labin): Todas as terças das 21:05 às 22:45; 

- Turma intensivão* (duas turmas, uma em cada labin): Sábados das 08:05 as 11:35 e das 

14:05 as 17:35 

* Duração prevista para 6 sábados. 

 

4 – DA DIVISÃO DE HORÁRIOS E ATRIBUIÇÕES  

As aulas no Laboratório Experimental ocorrem presencialmente, adotando todas as 

medidas sanitárias e de proteção cabíveis. 

 

4.1 Há 4 vagas disponíveis, sendo 2 para a turma regular e 2 para a turma de intensivão; 

4.2 Os acadêmicos interessados nesse seletivo precisam ter disponibilidade de acompanhar as 

turmas, conforme o cronograma que será definido posteriormente junto ao professor 

orientador; 

4.3 Será possível planejar revezamento de horário dos monitores durante todo o semestre, 

conforme conveniência; 

4.4 A turma regular, terá a duração prevista até o fim do semestre 2021/1; 



 
4.5 A turma de intensivão, terá duração prevista de 6 sábados, sendo o último dos sábados 

somente por meio período; 

4.6 Após o encerramento da turma de intensivão será definido um novo cronograma para os 

monitores, de maneira que possam revezar na participação das práticas junto à turma regular, 

considerando suas possibilidades; 

4.7 As atribuições dos monitores estão previstas no o Art. 9 do REGULAMENTO DE 

MONITORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA da Universidade de Gurupi, disponível em: 

<http://www.unirg.edu.br/anexos/graduacao/Psicologia/ESTAGIO/2019/Regulamento-

monitoria-Curso-de-psicologia.pdf>. 

 

5 - REQUISITOS: 

 

Os estudantes interessados (as) em participar do processo seletivo de monitoria deverão atender 

os seguintes requisitos: 

 

• Preenchimento correto de todas as informações solicitadas no formulário; 

• Ser acadêmico regularmente matriculado no curso de Psicologia da UnirG; 

• Ter cursado e ter sido aprovado com média igual ou superior a 8,0 na disciplina de 

Laboratório Experimental; 

• Saber utilizar o programa Sniffy, bem como outros recursos da internet, como e-mail e 

outros recursos de internet (haverá um breve treinamento em relação à configuração do 

Sniffy); 

• Ter disponibilidade da carga horária de acordo com o estipulado no item 3; 

• Não estar sujeito a processo disciplinar ou qualquer outra penalidade; 

 

6 – SELEÇÃO: 

 

6.1- Para a seleção considerar-se-á somente as inscrições que foram realizadas conforme o item 1 

em uma única etapa, a entrevista; 

6.2- A seleção será realizada por meio de entrevista, de caráter eliminatório e classificatório; 

6.3- A entrevista será realizada no dia 19 de abril de 2021. às 11 horas pelo google meet, com 

duração de até 10 minutos para cada inscrito;  



 
6.4- O conteúdo da entrevista será sobre sua documentação, experiência e vivência acadêmica e o 

uso do Sniffy Pro 3.0. 

 

7- DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1 A avaliação da entrevista terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo a avaliação qualitativa da 

postura, interesse e pretensões acadêmicas;  

 

7.1.1 Será considerado desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete). 

 

7.2. Critérios de desempate: 

 

7.2.1 Candidato que obtiver a maior nota; 

 

7.2.2 Candidato que estiver cursando o período mais avançado; 

 

7.2.3 Candidato com idade mais avançada. 

 

8- DURAÇÃO DA MONITORIA 

 

As atividades do programa de monitoria da disciplina de Laboratório Experimental terão início 

no dia 20 de abril de 2021 (terça, das 21:00), para a turma regular, conforme item 3 e dia 24 de 

abril de 2021 (Turma A (matutino): Das 08:05 às 11:35 / Turma B (Vespertino): Das 14:05 

às 17:35) para a turma de intensivão, conforme item 3. Todas as práticas vão ocorrer nos labins 

do Campus II. 

 

9- DA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES. 

 

• A seleção é classificatória considerando o desempenho do candidato na etapa de 

entrevista. 

• Caso as vagas de monitoria não sejam totalmente preenchidas, o Curso poderá convocar 

os candidatos classificados subsequentes. 



 
 

10 - RESULTADO: 

 

• O resultado da seleção será divulgado no dia 16 de abril de 2021 no site da UNIRG e a 

página do Facebook do SEPSI após a finalização do Processo Seletivo. 

• O monitor voluntário deverá assinar no ato de nomeação da monitoria acadêmica, um 

Termo de Compromisso, o qual constará que o acadêmico monitor não receberá qualquer 

incentivo financeiro pelo exercício da monitoria, porém receberá uma certificação da 

UnirG pelas suas horas cumpridas durante a monitoria. 

 

11- DA NOMEAÇAO DOS MONITORES VOLUNTÁRIOS 

 

• A nomeação dos monitores voluntários selecionados será efetuada na Coordenação de 

Psicologia após assinatura do TERMO DE COMPROMISSO. 

 

12 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• O aluno terá o prazo de até 48 horas após a publicação do resultado final para protocolar 

na coordenação recurso ao processo seletivo. Excluir-se-á, em qualquer hipótese, a 

configuração de vínculo empregatício do monitor com a Instituição, sendo que a atividade 

de monitoria está adstrita às atividades acadêmicas do Curso de Psicologia. 

• Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de estágio (SEPSI) junto ao professor 

orientador da disciplina. 

Gurupi – TO, 09 de abril de 2021 

 

_______________________________________ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Wildson Cardoso Assunção 

Professor da disciplina de Laboratório Experimental



 
 
 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO MONITORIA 
 

Identificação: 
 

Nome: 
 

Idade: 
 

Sexo: 
 

Data de nascimento: 
 

Endereço: 
 

Telefone: 
 

e-mail: 
 

Período que cursa: 
 

 
 

Faça um breve relato sobre o motivo pela qual você escolheu esta 

monitoria: 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 


