Chamada Pública 01/2018
Seleção de Monitoras (es)
O IX Plenário e a Diretoria do Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região
(CRP 11)-CE, por meio da Comissão de Psicologia e Educação vem tornar pública
chamada para estudantes Monitores do II Encontro Nordeste de Psicologia na Educação
- II SNEPSINAED.
1. Objeto
Chamada para candidatos/as a seleção de monitoria do II Encontro Nordeste de
Psicologia na Educação - II SNEPSINAED. O II SNEPSINAED, evento cientifico que
congrega estudantes, pesquisadores, educadores, profissionais e acadêmicos para o debate
sobre Pesquisa Acadêmica e Exercício Profissional, ocorrerá em Fortaleza, no Centro
Universitário 7 de Setembro, durante os dias 28 e 29 de setembro de 2018. A programação
científica e de formação prevista é composta de atividades tais como: Rodas de
Conversas, Painéis, Mesas-redondas e Conferências. Para tanto, abre-se, por meio do
presente instrumento, chamada para seleção de monitores(as) de apoio na realização do
evento.
2. Objetivo
Selecionar estudantes de graduação e pós-graduação com interesse em constituir
equipes de monitoria voluntária para o II Encontro Nordeste de Psicologia na Educação II SNEPSINAED.
3. Vagas
Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas no total.
4. Inscrições
As inscrições serão feitas por meio de chamada única, cujas inscrições deverão
ser realizadas, impreterivelmente, até 20 de julho de 2018, conforme as seguintes
condições:
a) A inscrição pelo candidato implica no pleno conhecimento e expressa aceitação
das normas e condições estabelecidas nesta chamada.
b) Será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que oferecer informações inverídicas
ou deixar de apresentar os documentos comprobatórios exigidos no decorrer do
processo de seleção.
c) As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via e-mail anexando o ficha
de inscrição (www.crp11.org.br) e documentação descrita no ponto 6.0, para

o endereço eletrônico: psieducacao@crp11.org.br, com o assunto “Inscrição de
Monitoria: .... (nome do/a candidato/a)”.
5. Requisitos para a inscrição
a) Estar matriculado/a em algum curso de graduação (licenciatura ou bacharelado)
ou pós-graduação (lato ou stricto sensu) na área da psicologia;
b) Ser maior de 18 anos na data da inscrição;
c) Ter disponibilidade integral durante a realização do evento, bem como nos
períodos prévios e posteriores ao Encontro, caso necessário;
d) Comprometer-se a participar de reuniões (presenciais e/ou a distância) a serem
definidas pela Comissão Organizadora Local.
6.

Documentos Exigidos

a) Cópia da carteira de identidade (RG);
b) Cópia de comprovante de matrícula em curso de graduação (licenciatura ou
bacharelado) ou pós-graduação (lato ou stricto sensu);
c) Cópia de comprovantes das atividades descritas nos itens 7.1 e 7.2 para a
classificação na seleção.
7. Seleção
O processo Seletivo Constará de uma única fase Eliminatória e Classificatória, a
qual será composta da análise dos comprovantes itens 6.0 para pontuação.
DESCRIÇÃO
Graduação em Psicologia
Licenciatura em
Psicologia

Pós-graduação
Programa de
Financiamento Público

Programa e Bolsas
institucionais

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

Estudante de Graduação de
ambos os cursos até o
semestre de conclusão do
curso que não o tenham
concluído.
Estudante cursando
concluídos.

2,0 (limitado a 4,0 pontos)

ou 1,5 (limitado a 3,0 pontos)

FIES/ PROUNI

1,0 (limitado a 1,0 ponto)

Obs:
Alunos
de
Universidades
Públicas
receberão
a
mesma
pontuação.
Programa de Bolsas de 1,0 para cada semestre
Iniciação a Docência e (limitado a 2,0 pontos)

outras (PIC
PIBID).
Participação em
Organização de eventos e
monitoria

/

PIBIC/ (inclui as em andamento)

Simpósios,
congressos 1,0 por evento (limitado a
seminários e etc.
5,0 pontos)

A relação dos candidatos aprovados será divulgada no site do CRP-11
(www.crp11.org.br), com a devida pontuação, no dia 23 de julho de 2018.
8. Certificação
Será conferido certificado contendo a carga horária total das atividades
desenvolvidas prévia, concomitante e posteriormente ao encontro, respeitadas as
condições abaixo:
a) Participar de 100% (cem por cento) das atividades durante o II SNEPSINAED;
b) Participar de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das atividades prévias ao
II SNEPSINAED;
c) Participar de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das atividades posteriores
ao II SNEPSINAED.
9. Disposições Gerais
Será assegurado por parte da Comissão Organizadora Local:
a) Isenção da inscrição dos Monitores(as) II SNEPSINAED, desde que
cumpridas as condições de participação nas atividades nos termos da
alínea b) do item 8.0;
b) Refeição nos dois dias de realização do II SNEPSINAED.
10. Atribuições do/a Monitor/a:
a) São funções e atribuições do/a monitor/a do evento:
b) Acolhimento da Comissão, Convidados e Participantes do Encontro;
c) Acompanhamento e organização das atividades da infraestrutura (água,
papel, recursos diversos, etc.);
d) Acompanhamento das atividades de comunicação do Encontro;
e) Preparação e sinalização dos espaços para todas as atividades do Encontro;
f) Colaboração junto à comissão local na solução de problemas;
g) Entrega do Material/ Bolsa em auxilio à comissão de Apoio e Secretaria;
h) Prestação de apoio necessário durante a permanência nas salas de
apresentação/palestra em que for designado e auxiliar o convidado;
i) Condução das listas de presença e entrega dos certificados de
apresentação;
j) Apoio, suporte e organização antes e depois dos eventos intercorrentes;

As demais questões omissas neste edital deverão ser solucionadas pela Comissão
Organizadora.
Fortaleza, 11 de julho de 2018.
.
Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente do CRP 11

Raquel Campos Nepomuceno de Oliveira
Presidenta da Comissão de Psicologia Educacional do CRP 11
Rua Carlos Vasconcelos, 2521, Joaquim Távora, Fortaleza – CE
Fone: 3246-6887
www.crp11.org.br e-mail: psieducacao@crp11.org.br

