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Coordenadoria do Curso de Psicologia

EDITAL N° 001. DE 2015

MONITORIA

o Coordenador do Curso de PSICOLOGIA da Universidade Federal de Sao Joáo del-Rei
- UFSJ, no uso de suas atribuicóes e em conformidade com a Resoíucáo nO019, de 18
de dezembro de 2007 , do Conselho Diretor, torna público para conhecimento dos
interessados a abertura de 23 vagas para o processo seletivo de Monitoria.

1. QUADRO DE VAGAS

UNIDADE CURRICULAR MONITORIA REMUNERADA

VAGAS CH

ESTATISTICA I 1 12h

ESTATISTICA 11 1 12h

FISIOLOGIA 1 12h

HISTORIA DA PSICOLOGIA DO TRABALHO 1 12h

METODOS DE PESQUISA QUALlTATIVA 1 12h

METODOS DE PESQUISA QUANTITATIVA 1 12h

NEUROANATOMIA 1 12h

ORIENTACAO PROFISSIONAL 1 12h

PSICOLOGIA COMUNITARIA 1 12h

PSICOLOGIA E SAUDE DO TRABALHADOR 1 12h

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL I 1 12h

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 11 1 12h

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL I 1 12h

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 11 1 12h

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 111 1 12h

PSICOLOGIA GENETlCA 1 12h

PSICOLOGIA NAS INSTITUICÓES DE SAUDE 1 12h

PSICOLOGIA SOCIAL I 1 12h

PSICOPATOLOGIA GERAL I 1 12h

TEORIA E TECNICAS GRUPAIS I 1 12h

TEORIAS E TECNICAS EM PSICODIAGNOSTICO 1 12h

TEORIAS E TECNICAS GRUPAIS 11 1 12h

TETÉP - ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 1 12h



2. CONDIC;ÓES PARA INSCRICÓES

2.1 Poderá se inscrever o discente que:

a) estiver regularmente matriculado em curso de Graduacáo na Universidade Federal
de sao Joáo del-Reí;

b) tenha cursado, com aprovacao, a unidade curricular a que se candidata para a
Monitoria;

c) nao apresentar em seus registros escolares ínterrupcáo de curso nos dois últimos
semestres.

2.2 Outras condicóes exigidas ao candidato:

a) nao seráo destinados quaisquer recursos para o pagamento a servidores por
servicos prestados ao órqáo/entidade em que o mesmo estiver lotado, conforme
legislayao vigente (Art. 13, da Lei nO8.074, de 31.07.90 - LOO);

b) nao receber outro tipo de bolsa na UFSJ (iniciacáo científica, PET, PIBIO, Bolsa
Atividade, Bolsa Laborat6rio, estágio ou trabalho);

e) seráo aceitas apenas duas (02) lnscricóes em unidades curriculares;

d) apresentar cópia do extrato do histórico escolar no ato da inscricáo.

3. PROCESSO DE SELEC;AO

3.1 O Processo de setecao estará a cargo de uma banca examinadora nomeada pelo
Coordenador com aprovacao do Colegiado de Curso. A banca deverá ter, no minimo, dois
membros (o professor da unidade curricular e um da área).

3.2 No processo de selecáo, a critério da banca, poderáo ser incluidos os seguintes
instrumentos:

a) prova escrita especifica elou;

b) prova oral especifica elou:

e) entrevista;
d) análise do extrato do hist6rico escolar do aluno.

3.3 Ao fim do processo de selecao, o professor responsável pela unidade curricular
redigirá a Ata de Selecáo de Monitores.
3.4 A Coordenacáo de Curso será responsável pela pubücacáo do resultado e
providencias em relacao ao preenchimento do Termo de Compromisso (depois de
assinados pelo Coordenador, discente e testemunhas, em quatro vias, seráo
encaminhadas ao SEACA).

3.5 A selecáo dos candidatos é classificatória e, em caso de empate, vence o que
apresentar melhor rendimento na unidade curricular motivo de monitoria registrada no
histórico escolar.

3.6 Os demais candidatos classificados poderáo atuar como voluntários, devendo ser feito
Termo de Compromisso em quatro vias (depois de assinados pelo Coordenador, discente
e testemunhas, em quatro vias, serao encaminhadas ao SEACA).

3.7 No caso de desistencia do candidato classificado, a vaga poderá ser preenchida
seguindo-se a relacáo de classiñcacáo dos demais candidatos (inclusive o que estiver
atuando como voluntário).



4. REGIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
A dedicacáo do bolsista nas atividades da monitoria será de 12 (doze) horas semanais

efetivas. conforme deterrnínacao deste edital, sem qualquer vinculo empregaticio com a

UFSJ.

5. VALOR DA BOLSA

5.1 R$240,00 mensais para 12 horas semanais.

6. CRONOGRAMA
lnscricóes dos candidatos

Período: de 10 a 16 de marco de 2015

Local: Coordenadoria do Curso de PSICOLOGIA - sala 1.92

Horário: segunda a sexta de 14 ás 21h

Processo seletivo

Periodo: de 17 a 20 de marco de 2015

Local: será divulgado posteriormente

Divulgayao dos resultados

Data: 23 de marco de 2015

Local: Coordenadoria do Curso de Psicologia

Entrega do relatório final

Data: 02 de julho de 2015

Local: Coordenadoria do Curso de Psicologia

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Sao Joáo del-Rei, 10 de marco de 2015

/¡¿L
Larissa Medeiros i?iarJñhodos Santos
Coordenadora do Curso de Psicologia
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