EDITAL 014/2018 - SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA
DE MONITORIA DO CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA – 2018.1
A Faculdade Sete de Setembro – FASETE, recredenciada a funcionar como Instituição de Ensino
Superior, através da Portaria/MEC n.º 881/2016 – DOU. 15/08/2016, por este Edital e em
conformidade com seu Regimento, torna público à sua comunidade acadêmica as inscrições para
seleção de estudantes voluntários para o Programa de Monitoria do Curso de Bacharelado em
Psicologia – 2018.1, de acordo com as seguintes determinações:
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições para a seleção da qual trata o presente edital serão realizadas conforme abaixo:
1.1.1. O local de inscrição será na Secretaria do Curso de Psicologia, no período de 19 a 23 de
fevereiro de 2018, no horário das 13h às 17h e das 19h às 22h;
1.1.2. As inscrições serão gratuitas.
1.2. Os requisitos para as inscrições são os seguintes:
1.2.1. Estar regularmente matriculado do quarto ao sexto período;
1.2.2. Não ter reprovação nas disciplinas cursadas;
1.2.3. Ter cursado e aprovado a disciplina em que está pleiteando a vaga;
1.2.4. Não ter sofrido sanção disciplinar, nem estar em litígio com a instituição;
1.2.5. Estar regular com o pagamento das mensalidades e com a biblioteca;
1.2.6. Ter disponibilidade para cumprir, no mínimo, 06 (seis) horas semanais para as atividades
de monitoria, em horário não coincidente com as disciplinas cursadas pelo candidato.
1.3. No momento da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
1.3.1. Ficha de Inscrição impressa devidamente preenchida e assinada (Anexo A).
1.3.2. Histórico escolar atualizado;
1.3.3. Cópia do comprovante de quitação da última mensalidade;
1.3.4. Curriculum Vitae com foto e cópias dos documentos comprobatórios. (Anexo B).
1.4. As inscrições só serão aceitas e homologadas após entrega dos documentos solicitados;
1.5. Os documentos entregues não serão devolvidos aos candidatos;
1.6. Será obrigatória a escolha de apenas uma disciplina para concorrer à vaga de monitor.
2. DA SELEÇÃO
2.1. A presente seleção constará das seguintes etapas:
2.1.1. Etapa I (Eliminatória):
2.1.1.1. Prova escrita, de acordo com as alíneas seguintes:
a) avaliação teórica dos conhecimentos específicos da disciplina objeto da inscrição,
contendo 1 (uma) questão discursiva, com pontuação entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez)
pontos;
b) a questão discursiva será sorteada no momento da prova, dentre os diferentes conteúdos
disponibilizados para a disciplina objeto da monitoria.
c) a prova escrita será realizada no dia 26 de fevereiro, às 15h, na sala B 402.
d) será reprovado o candidato que não alcançar a média mínima de 7,0 (sete) pontos na
etapa eliminatória.
2.1.2. Etapa II (Classificatória):
2.1.2.1. Entrevistas com os candidatos aprovados na etapa anterior, conforme segue:
a) a entrevista será agendada e comunicada pelo endereço eletrônico fornecido pelo
candidato.

b) a entrevista avaliará conceitualmente os seguintes aspectos: grau de interesse pela
disciplina pleiteada; disponibilidade para cumprir as funções de monitor; motivação e
demonstração da capacidade de trabalho em equipe.
2.1.2.2. Análise curricular, de acordo com as alíneas seguintes:
a) Pontuação dos títulos apresentados no currículo, sendo os seguintes: Participação em
congressos e eventos; Trabalhos apresentados em congressos e eventos; Publicação
de trabalhos em periódicos/revistas científicas; outras publicações;
b) Nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez) pontos, estabelecida a partir de barema avaliativo dos
títulos apresentados pelo candidato;
2.1.3 Análise dos resultados da avaliação, definida sob os critérios seguintes:
2.1.3.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas
etapas.
2.1.3.2. No caso de candidatos com notas finais iguais, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate, seguindo a ordem exposta:
a) maior coeficiente de rendimento acadêmico;
b) maior média na disciplina objeto da monitoria;
c) maior idade.
2.1.3.3. O candidato que não comparecer a quaisquer das etapas acima estabelecidas será
eliminado.
3. DAS VAGAS
A seleção de alunos voluntários para o Programa de Monitoria do Curso de Bacharelado em
Psicologia - 2018.1 visa contemplar com 02 (dois) monitores cada uma das disciplinas abaixo:
- Análise do Comportamento I
- Análise do Comportamento II
- Saúde Mental I
4. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
4.1. Análise do Comportamento I: Condicionamento reflexo; condicionamento operante; tríplice
contingência; reforço e punição; esquemas de reforçamento.
4.2. Análise do Comportamento II: Punição; subprodutos indesejáveis da punição; controle
aversivo; reforço negativo.
4.3. Saúde Mental I: Do hospital psiquiátrico à reforma psiquiátrica; RAPS - Rede de Apoio
Psicossocial; Contribuições do estudo da psicopatologia para a formação em psicologia.
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado da seleção será divulgado no dia 02/03/2018 no site institucional www.fasete.edu.br
6. DA DURAÇÃO
A presente seleção terá vigência de 02/03/2018 a 26/06/2018, sendo válida apenas para o
semestre letivo 2018.1.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. As demais informações encontram-se no Manual de Monitoria que está à disposição dos
candidatos, para consulta, no local de inscrição.
7.2. Com a inscrição o candidato se submete a todas as regras do presente Edital e do Manual
de Monitoria, do qual declara ter conhecimento.
7.3. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela
Coordenação do Curso de Psicologia e, em grau de recurso, pela Direção Acadêmica.

8. DOS ANEXOS
ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO DE MONITORIA 2018.1
O candidato deverá preencher e imprimir a folha seguinte.
ANEXO B – CURRÍCULUM VITAE DO CANDIDATO
O Curriculum deve ser elaborado conforme modelo.

Registre-se e cumpra-se.
FASETE - Faculdade Sete de Setembro,
Em Paulo Afonso/BA, 09 de fevereiro de 2018.

Profa. MSc. Ana Patrícia de Souza Amaral
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Psicologia
Visto. De acordo. Publique-se.

Prof. MSc. Jacson Gomes de Oliveira
Diretor Acadêmico

SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA DE MONITORIA DO
CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA – 2018.1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Nº da matrícula:

Período que está cursando:

Data de Nascimento: _____/_____/_____

Sexo: (

)Masculino

(

)Feminino

CPF nº:
Cidade de Residência:

Estado:

E-mail:
Celular nº:

WhatsApp nº:

Fone Fixo:
Disciplina escolhida para concorrer à monitoria:
Declaro que li o Edital de Seleção de Monitoria e concordo com seus termos.

Paulo Afonso, BA, em: ______ de _______________ de ________.

_______________________________________________________
Assinatura do candidato

CURRICULUM VITAE
[Nome Completo]
Brasileiro, [Estado Civil], [Idade] anos
[Endereço – Rua/Av. + Numero + Complemento]
[Bairro] – [Cidade] – [Estado]
Telefone: [Telefone com DDD] / E-mail: [E-mail]

Foto

OBJETIVO
[O que pretende com a experiência como monitor]
FORMAÇÃO
 Nível médio, ano de conclusão
 [quando for o caso] Nível superior já cursado, ano de conclusão ou período em que
abandonou
 Nível superior em curso, período cursado em 2018.1
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 [Período] – Empresa
Cargo:
Principais atividades:
 [Período] – Empresa
Cargo:
Principais atividades:
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E EVENTOS
 [Descrição], [Local], [Mês e Ano].
 [Descrição], [Local], [Mês e Ano].
 [Descrição], [Local], [Mês e Ano].
TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS E EVENTOS
 [título], [Local], [Mês e Ano].
 [título], [Local], [Mês e Ano].
PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS EM PERIÓDICOS/REVISTAS CIENTÍFICAS
 [título], [Nome da revista], [Mês e Ano].
 [título], [Nome da revista], [Mês e Ano].
OUTRAS PUBLICAÇÕES
 [título], [Descrição], [Mês e Ano].

