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EDITAL DE SELEÇÃO DE ORGANIZADORES DISCENTES PARA A IX SEMANA DE 

PSICOLOGIA DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

1. O EVENTO  

O curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão realizará, nos dias 05 e 06 de setembro de 2022, a IX 

Semana de Psicologia que tem como tema “60 Anos da Psicologia: histórias, memórias, lutas e conquistas”. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS DO EDITAL  

2.1. O processo seletivo a que se propõe o presente edital é o de selecionar discentes (graduação) regularmente 

matriculados na Faculdade Luciano Feijão para serem organizadores discentes da IX Semana de Psicologia, 

que ocorrerá nos dias 05 e 06 de setembro de 2022 para as atividades de organização do evento;  

2.2. Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas. 

3. CANDIDATOS  

3.1. Estudantes que atendam aos seguintes requisitos:  

a) estar regularmente matriculado Curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão;  

b) estar cursando entre o 2º e o 10º do curso de Psicologia; 

b) ter disponibilidade para atuação no evento; 

c) ter experiência em eventos e em organização de eventos (requisito desejável, mas não eliminatório) 

4. INSCRIÇÕES  

4.1. Período: 04 a 10 de agosto de 2022;  

4.2. As inscrições serão gratuitas e efetuadas por formulário online a partir do seguinte link: 

https://forms.gle/k6xnA4SK4faKZzhq7  

5. SELEÇÃO  

5.1 A seleção será realizada através de entrevista coletiva com os inscritos; 

https://forms.gle/k6xnA4SK4faKZzhq7
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5.2. A entrevista acontecerá no dia 11 de agosto de 2022, às 18:30;  

5.3. Na ocasião, será avaliado o interesse e a disponibilidade dos inscritos para a participação no evento.   

6. ATRIBUIÇÕES DOS ORGANIZADORES DISCENTES 

6.1. Caberá aos organizadores discentes antes do evento:  

a) Participar das reuniões para as quais forem convocados; 

b) Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas. 

6.2 Caberá aos organizadores discentes durante e após o evento: 

a) Atender as demandas do evento sob a orientação da Comissão Organizadora da Semana de Psicologia;  

b) O cumprimento dos horários acordados. 

7. CERTIFICAÇÃO  

7.1 O aluno receberá um declaração de participação como organizador discente de evento acadêmico emitida 

pela Coordenadoria de Pesquisa e Extensão da Faculdade Luciano Feijão;  

7.2 Não será atribuída qualquer remuneração para o organizador discente.  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora da IX Semana de Psicologia. 

 

Sobral, 04 de agosto de 2022.  

Comissão Organizadora da IX Semana de Psicologia 

 


