Faculdades IESGO

EDITAL DE MONITORIA – CURSO DE PSICOLOGIA
2º / 2018

A Direção da FACULDADES INTEGRADAS IESGO, no uso de
suas atribuições, torna público o presente EDITAL, com o objetivo de divulgar as
normas do processo seletivo para provimento das vagas de Monitoria para o
segundo semestre de 2018. Nesse sentido, encontram-se abertas as inscrições
para o processo seletivo, de acordo com o art. 12 do Regimento Interno da
IESGO que diz:
“A Faculdade através da Diretoria pode instituir monitores, nela
admitindo alunos regulares, selecionados através de prova
específica, dentre os estudantes que tenham demonstrado
rendimento satisfatório na disciplina ou área da monitoria, bem
como aptidão para as atividades auxiliares de ensino e pesquisa”.

§1° - A monitoria não implica em vínculo empregatício e será
exercida sob orientação do professor vedada a utilização de
monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas correspondentes
à carga horária regular da disciplina curricular;

§2° - A monitoria não pode ser exercida por aluno com
dependência em qualquer disciplina.
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I – DAS VAGAS E DISCIPLINAS:

A seleção será realizada na IESGO para as disciplinas
relacionadas abaixo, com 01 (uma) vaga por disciplina.
•

Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia – Profa.
Talita Alves

•

Estágio Supervisionado 2 - Psicologia Educacional e do
Desenvolvimento – Profa. Melisa Schuch Vargas

•

Estágio Supervisionado Básico em Psi. Social, das
Organizações e Trab. – Profa. Melisa Schuch Vargas

•

Técnicas de Entrevista – Prof. Felipe Germano

•

Teorias Comportamentais – Prof. Prof. Felipe Germano

•

Psicologia da aprendizagem – Profa. Ana Raquel

•

Psicologia das pessoas com necessidades especiais –
Profa. Ana Raquel

•

Psicologia Ciência e Profissão – Profa. Micheli

•

Estágio Psicologia da Saúde – Profa. Micheli

•

Psicologia da saúde – Profa. Micheli

•

Psicologia Jurídica – Alisson dos Santos

II - DAS INSCRIÇÕES:

Poderão
regularmente

inscrever-se

matriculados

no

Curso

como
de

candidatos
Graduação

os

em

acadêmicos

Psicologia

da

FACULDADES IESGO, do 2º ao 9º período, que atendam aos seguintes
requisitos:
1. Solicitações específicas por disciplina:
a. Para a monitoria em Métodos e Técnicas de Pesquisa em
Psicologia, já ter cursado a disciplina para qual se candidata;
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b. Estágio Supervisionado 2 - Psicologia Educacional e do
Desenvolvimento, já ter cursado a disciplina de Estágio e
disciplina de Psicologia Educacional;
c. Estágio Supervisionado Básico em Psi. Social, das
Organizações e Trab., já ter cursado a disciplina de Psicologia
Social 1; Psicologia das Organizações e do Trabalho; Estatística
Aplicada à Psicologia e Estágio Supervisionado Básico em
Psicologia Social e do Trabalho.
d. Técnicas de Entrevista, já ter cursado a disciplina para qual se
candidata;
e. Teorias Comportamentais, já ter cursado a disciplina para qual
se candidata;
f. Psicologia da aprendizagem, já ter cursado a disciplina para
qual se candidata;
g. Psicologia das pessoas com necessidades especiais, já ter
cursado a disciplina para qual se candidata;
h. Psicologia Ciência e Profissão, já ter cursado a disciplina para
qual se candidata;
i. Estágio Psicologia da Saúde, já ter realizado o referido estágio
nos últimos 2 anos e se identificar com a área;
j. Psicologia da saúde, já ter cursado a disciplina e ter realizado
estágio na área nos últimos 2 anos e se identificar com a área.
k. Psicologia Jurídica, se identificar com a área.
2. Disponibilidade para o exercício das funções de monitor, com jornada
mínima de 04 (Quatro) horas semanais;
3. Não possuir pendências na função de monitor em outros semestres (não
entrega de relatórios de atividades);
4. Não estar inadimplente com a Instituição.

Período de Inscrição:
Dia 03/09/2018 a 06/09/2018.
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a) Local de Inscrição:
Coordenação de Psicologia.

b) Horário de Inscrição:
Das 14h00 às 17h00 e de 18h30 às 22h00.

c) Documentos Necessários:
Histórico

e

Preenchimento

do

Formulário

de

Inscrição

na

Coordenação.

d) Seleção dos monitores:
Dia 10/09/2018 à 14/09/2018.

e) Divulgação do resultado:
Dia 17/09/2018.

f) Início das atividades de monitoria:
Dia 18/09/2018

III - DA SELEÇÃO:

1. Fase Eliminatória: consta de verificação do Histórico
Escolar do aluno, que não deve conter reprovações em
nenhum semestre já cursado; devendo também ter nota
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igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) na disciplina a qual
pleiteia MONITORIA.
2. Prova Oral ou Entrevista com Professor Responsável pela
disciplina,

com

competência

do

avaliação
aluno

da

para

disponibilidade

e

as

serem

tarefas

a

da

desempenhadas.
IV – DO RESULTADO:
A divulgação dos resultados será feita mediante contato dos
professores responsáveis diretamente com os alunos selecionados.
Este processo seletivo será válido pelo período de 6 meses.

V - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

1.

Maior coeficiente de rendimento - CR;

2.

Maior média na disciplina para qual se candidata;

1.

Serão

VI - DA MATRICULA:

matriculados

na

MONITORIA

os

candidatos aprovados (prova/entrevista) de acordo com as normas
descritas neste EDITAL.
2.
A matricula deverá ser efetuada até dia 18 de
Setembro de 2018, na coordenação.
3.
professor

Os

candidatos

responsável

pela

deverão

disciplina

apresentar-se

para

a
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foram
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selecionados, a fim de receberem as informações necessárias
para o desempenho das atividades de MONITORIA e definirem as
atividades cabíveis ao monitor. Estas devem ser redigidas e
imediatamente

entregues

à

Coordenação

Pedagógica

de

Psicologia.
4.

Em caso de desistência e/ou abandono pelo

Monitor, será conduzido à vaga, o candidato que tiver adquirido a
segunda melhor avaliação pelo professor.
VII – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES:

1. Auxiliar o professor no que for pertinente ao bom andamento
da disciplina.
2. Reunir-se periodicamente com o professor titular da disciplina,
assim como com a Coordenação Pedagógica, para avaliar os trabalhos realizados
pela monitoria.
3. Participar da organização de seminários, palestras, jornadas,
congressos ou qualquer outro evento que a Instituição venha realizar durante o
período letivo.
4. Cumprir rigorosamente os horários da monitoria, estipulados
pela Instituição e pelo professor.
VIII - DA AVALIAÇÃO E EXCLUSÃO DO MONITOR:

1.

O aluno que não apresentar aproveitamento durante o
período da MONITORIA será excluído e substituído pelo
candidato classificado com colocação abaixo da sua;

2.

O MONITOR terá avaliação semestral no período letivo
vigente, de acordo com as normas estabelecidas pela
Instituição.
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3.

O aluno que não cumprir a carga horária de 04 (Quatro)
horas semanais, conforme previsto no edital, será excluído
da monitoria.

4.
IX - DA BOLSA DE ESTUDOS:
Os acadêmicos aprovados como MONITORES, durante o
período em que estiverem exercendo a MONITORIA, terão direito a Bolsa de
Estudos de 10% (dez por cento) do valor da mensalidade.
Não haverá bolsa acumulativa devendo o aluno aprovado para a
Monitoria, já contemplado com Bolsa de Estudos, optar pela Bolsa de Estudos de
maior percentual.
Cada aluno somente pode ser monitor de uma disciplina por
semestre letivo.
X - OS CASOS OMISSOS;
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Faculdade.

FORMOSA-GO, 30 de Outubro de 2018

Prof. André Lepesqueur Cardoso
Coordenador de Psicologia
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Anexo I

Resultado Final do Processo Seletivo para provimentos das vagas de
Monitoria para o 2º semestre de 2018

Acadêmico

Semestre

Disciplina
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