
 

 

 

 

CURSO DE PSICOLOGIA 

EDITAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA 

 

A Coordenação do curso de Psicologia do Centro Universitário 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. 

I - INSCRIÇÕES: 

 

• Local: 

Coordenação de Curso (Campus II) do Centro Universitário Unirg. 

• Período de inscrição: 

O período de inscrição será de 03 a 06 de setembro de 2012/2 no período vespertino das 14h00min às 

17h00min e noturno das 19h15min às 21h00min.  

 

OBS: FICHA DE INSCRIÇÃO NA XÉROX DO CAMPUS II – PASTA DE MONITORIA e no 

site da Unirg. 

 

Documentos necessários: 

 

• Uma cópia impressa do currículo Vitae; 

• A ficha de inscrição (anexo I); 

• Histórico acadêmico (disponível no IOW); 

 

 

 



 

 

 

 

 

• OBS.: todos os documentos descritos acima deverão ser entregues a Coordenação de 

Curso (Campus II) no ato da inscrição; 

 

II – NÚMERO DE VAGAS  

 

 Psicologia UNIRG  

Período Disciplina Professor (a) Vagas *Carga 
Horária 
Semanal 

4º Pesquisa em Psicologia Flávia Silva Neves 02 04 
5º Técnicas de Exames 

Psicológicos- Testes 
Psicométricos 

Vânia Caixeta 01 04 

6º Técnicas de Exame 
Psicológico -Testes Projetivos 

Tania Maria Lago 01 04 

8° Estágio Ênfase A- Psicologia 
Jurídica 

Tania Lago 01 04 

8º PSICODIAGNÓSTICO Vânia Caixeta 01 04 
9º TCC - Projeto Anita Coelho 02 08 
 
*As atividades de monitoria serão exercidas em horários que não comprometam as atividades 
curriculares do monitor. 
 

III– 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 do Centro Universitário 

UNIRG. 

• Ter cursado e aprovado na disciplina para a qual estiver se candidatando, tendo obtido 

média de aprovação igual ou superior a 8,5 pontos. 

 



 

 

 

 

 

• Ter disponibilidade da carga horária de acordo com o estipulado no edital. 

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

• Não ser aluno concluinte do curso no período de vigência da monitoria. 

 

V – SELEÇÃO: 

 

Será realizada por meio de: 

• Avaliação do histórico escolar; (Peso 0,2) 

 

• Análise do desempenho obtido pelo estudante na disciplina a qual pleiteia. A avaliação 

será realizada conforme a tabela abaixo; (Peso 0,2) 

 

NOTA PONTO 

8,5 0,1 

8,5 a 9,5 0, 15 

Maior que 9,5 0, 2 

 

• Prova escrita objetiva (Peso 0,4) a realizar-sena data: 12/09/12 no Serviço de Psicologia 

(SEPSI) localizado na Avenida Bahia entre as ruas 03 e 04 no período matutino das 

*08h00min às 12h00min; 

 

• O conteúdo das provas corresponderá às ementas das referidas disciplinas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

As datas e horários das provas ocorrerão conforme o cronograma abaixo; 

 

PERÍODO DISCIPLINA DATA HORÁRIO 

4º Pesquisa em Psicologia 12/09/12 08h00min às 

12h00min 

5º Técnicas de Exames Psicológicos- 
Testes Psicométricos 

12/09/12 08h00min às 

12h00min 

6º Técnicas de Exame Psicológico -Testes 
Projetivos 

12/09/12 08h00min às 

12h00min 

8° Estágio Ênfase A- Psicologia Jurídica 12/09/12 08h00min às 

12h00min 

8º PSICODIAGNÓSTICO 12/09/12 08h00min às 

12h00min 

9º TCC - Projeto 12/09/12 08h00min às 

12h00min 

* OBS: Foi reservado o horário das 08h00min às 12h00min caso o acadêmico queira realizar 

duas provas no mesmo dia, porém a duração de cada prova será de 2 horas.  

 

• Divulgação do resultado da prova escrita: 13/09/12 no mural do curso de Psicologia – 

Campus II e no site da Unirg; 

• As provas escritas serão aplicadas e corrigidas pelo docente responsável pela monitoria 

pleiteada; 

• Caberá ao docente responsável pela monitoria à avaliação de todas as etapas do Processo 

Seletivo, a qual emitirá um parecer final que deverá ser encaminhado à Coordenação do 

Curso e de Estágio para homologação; 

• A nota mínima para aprovação na prova escrita será de 7,5 (pontos); 

 



 

 

 

 

• Entrevista será realizada no dia 14/09/12, no Serviço de Psicologia (SEPSI) 

localizado na Avenida Bahia entre as ruas 03 e 04. (Peso 0,2); 

• Horário: das 14h00min às 16h00min. 

 

V- DURAÇÃO DA MONITORIA 

As monitorias terão a duração de 04 meses (de setembro a dezembro de 2012). 

VI- DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS 

REMANESCENTE. 

A seleção é classificatória considerando o desempenho do candidato nas seguintes Etapas: 1ª 

Etapa: Análise do Histórico Acadêmico e do Currículo Vitae; 2ª Etapa: Prova Escrita e 3ª Etapa: 

Entrevista.  

Será classificado o candidato que obter o rendimento total de no mínimo 7,5 pontos no processo 

seletivo. 

Para efeito de classificação, será considerada a obtenção de maior grau numérico de nota obtido 

no Processo Seletivo. 

Em caso de empate, será aprovado o aluno com maior nota na prova escrita do Processo Seletivo, 

persistindo o empate ficará como critério para o desempate aquele que possuir melhor 

aproveitamento nas disciplinas já cursadas de acordo com o histórico acadêmico fornecido pela 

Secretaria Acadêmica, seguido do critério de maior tempo na Instituição e por fim, seguido da 

maior idade. 

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

candidatos classificados subseqüentes. 

 



 

 

 

VII - RESULTADO: 

 

• O resultado da seleção final será divulgado no dia 17/09/12 no site da UNIRG e no mural 

do curso de Psicologia – Campus II 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 do 

Centro Universitário UnirG pelas suas horas cumpridas durante a monitoria. 

 

VIII- DA NOMEAÇAODOS MONITORES VOLUNTÁRIOS 

 

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

após assinatura do TERMO DE COMPROMISSO. 

 

IX – 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. 

• O conteúdo programático e a bibliografia será o plano da disciplina correspondente a 

monitoria pleiteada, encontrada no IOW. 

• 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. 

 

 

Gurupi-TO, ____ de ____ de 2012. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO MONITORIA  

 

Identificação: 

Nome:________________________________________________________________________ 

Idade:__________________________ 

Sexo:___________________________ 

Data de nascimento:_______________ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

Telefones:__________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________________ 

Período que cursa:________________ 

 

Monitoria escolhida: 

 (   ) Técnicas de Exame Psicológico- Testes Projetivos; 

 (   ) Estágio Ênfase A- Psicologia Jurídica; 

(   ) TCC- Projeto 

(   ) PSICODIAGNÓSTICO 

(   ) Pesquisa em Psicologia    

(   ) Técnicas de Exames Psicológicos- Testes Psicométricos 

Por qual motivo você escolheu esta monitoria? 

 

 
 
 


