FACULDADE LUCIANO FEIJÃO
VII SEMANA DA PSICOLOGIA
02/09 a 04/09

PROCESSO SELETIVO PARA MACROMONITORES DA VII SEMANA DE PSICOLOGIA
DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO
Dispõe sobre a oferta de vagas para acadêmicos para a Macromonitoria da VII SEMANA
DE PSICOLOGIA DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO. Considerando a realização desta
monitoria como uma oportunidade de os acadêmicos conhecerem e vivenciarem a dinâmica
de preparação de um evento científico, ratificando que o envolvimento dos acadêmicos
junto às atividades administrativas fomenta o enriquecimento do conhecimento e
desencadeia um maior desenvolvimento de competências. Esta monitoria objetiva-se em
capacitar acadêmicos para atuarem como apoio durante toda a organização do referido
evento. A comissão organizadora da VII Semana de Psicologia da Faculdade Luciano
Feijão, promovida pelo Centro Acadêmico Silvia Tatiana Maurer Lane e a Coordenação do
Curso de Psicologia da FLF, torna público o processo seletivo de acadêmicos do referido
curso e instituição, para atuarem como Macromonitores do evento.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo a que se dispõe este visa selecionar acadêmicos do curso de
Psicologia da Faculdade Luciano Feijão para atuarem como Macromonitores do evento.
1.2. A monitoria iniciará após o lançamento do resultado final, onde atuarão na organização
do evento em parceria com a comissão organizadora.
1.3.

Para ser monitor, o acadêmico selecionado deverá ter disponibilidade para o

acompanhamento da execução da semana.
1.4.

O acadêmico selecionado para a macromonitoria terá a garantia de inscrição

no evento como participante e certificado de monitor conforme a carga horária que
atuou, porém, não receberá remuneração financeira.

2. VAGAS
05 monitores serão selecionados para atuarem na organização de todo o evento.
3. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
3.1. Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pela Comissão Organizadora.
3. 2.Antes do evento: divulgação, inscrições para o evento, organizar materiais, participar
de reuniões junto à comissão organizadora, dentre outras atribuições.
3.3. Durante o evento: Atuar junto com a comissão organizadora e com os micromonitores,
organizar as salas do evento para atender a programação, recepcionar os palestrantes e
participantes, orientar os participantes e esclarecer dúvidas.

4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas, de forma presencial, no período de 25 de julho a 05 de
agosto de2019, de modo a serem enviados os anexos a seguir para o e-mail:
renovacao.flf@gmail.com.
➢ Para a realização da inscrição serão necessários:
❖ Curriculum Simplificado (em anexo);
❖ Histórico Acadêmico.

5. PROCESSO SELETIVO
1° Etapa: Avaliação Curricular.
Conforme a triagem dos currículos serão selecionados aqueles que já fizeram parte de
Organização de Eventos (sendo acadêmicos ou não), tiverem Participações em
Eventos Acadêmicos, Disponibilidade de horário e apresentarem IRA igual ou
superior a 7. Pontuação para os segmentos descritos acima
Participações em
Eventos Acadêmicos

Disponibilidade de
horário

Disponibilidade de
horário

IRA* igual ou
superior a 7

4,0 pontos

3,0 pontos

2,0 pontos

1,0 ponto

*IRA: Índice de Rendimento Acadêmico
2° Etapa: Esta etapa consiste em: Teste, Dinâmica de grupo e Entrevista.

6. CRONOGRAMA
Período de inscrição

Resultado dos selecionados (1ª etapa)

25 de julho a 05 de agosto de 2019 email:renovacao.flf@gmail.com
07 de agosto de 2019
Instagram (casilvialane_), WhatsApp,
Quadro de informações da Faculdade
Luciano Feijão e via e-mail.

Seleção Presencial

08 de agosto de 2019
(as 14:00 h)
Faculdade Luciano Feijão

Resultado dos selecionados (2ª etapa)

09 de agosto de 2019
Instagram (casilvialane_), WhatsApp,
Quadro de informações da Faculdade
Luciano Feijão e via e-mail.

Formação

13 de agosto de 2019
Faculdade Luciano Feijão

7. RESULTADO
O resultado da primeira etapa ocorrerá no dia 07 de agosto de 2019 e o da segunda etapa
no dia 09 de agosto de 2019. Sendo a divulgação realizada através do Instagram do Centro
acadêmico (casilvialane_), Arquivo em PDF no Grupo geral da Psicologia da FLF, Quadro
de informações do Terceiro andar da Faculdade Luciano Feijão e via e-mail.

Maiores informações poderão ser obtidas através do email: renovacao.flf@gmail.com, ou
com os membros do Centro Acadêmico.

Sobral, CE, 22 de julho de 2019.

Comissão Organizadora.

VII SEMANA DE PSICOLOGIA DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO
“Dimensão ético-política das práticas em Psicologia para contextos de crises e
emergências.”
CURRÍCULO SIMPLIFICADO
SELEÇÃO DE MACROMONITORES

1. DADOS PESSOAIS
Nome:_____________________________________________________________
Telefone: ________________________
Email:___________________________

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação:____________________________________
Instituição:_____________________________________
Semestre atual:_________________________________

3. EXPERIÊNCIA
3.1 Organização de Eventos (mais recentes)
Evento 1: ___________________________________
Data: ______________________________________
Evento 2:____________________________________
Data: ______________________________________
...
3.2 Participações em Eventos Acadêmicos (mais recentes)
Evento 1:___________________________________________________ Data:
______________________________________________________
Evento 2:___________________________________________________
Data: ______________________________________________________
...

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1 Dias/turnos disponíveis para realização das atividades:
Declaro a veracidade das informações prestadas nesse currículo, bem como das
comprovações anexas a ele, estando ciente das penalidades aplicadas no caso de
prestar informações inverídicas.

Sobral,____ de _________de _____

___________________________________
Nome completo

_______________________________ CPF

