
 
 

CURSO DE PSICOLOGIA 

 

EDITAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE 

MONITORIA:  TÉCNICAS DE EXAMES PSICOLÓGICO – TESTES 

PSICOMÉTRICOS 

 

A Coordenação do curso de Psicologia da Universidade de Gurupi - UnirG, faz 

saber a todos os interessados (as) que estão abertas as inscrições para o 

processo seletivo de monitores, conforme regulamento do programa de 

monitoria para o curso de Psicologia e do presente Edital. 

 

I - INSCRIÇÕES: 

Local: Campus I, na Coordenação de Psicologia. Gurupi –TO 

 Período de inscrição: 

 

* O período de inscrição será de 13 a 16 de março de 2020, das 8 às 12 horas 

e das 14 às 18 horas, no Serviço Escola de Psicologia – SEPsi. 

 

Documentos necessários: 

• Ficha de inscrição (anexo I) no SEPsi; 

• Histórico acadêmico (disponível no SEI). 

 

OBS.: todos os documentos descritos acima deverão ser entregues a 

Coordenação de Estágios do Curso de Psicologia, no SEPsi (ao ado do Campus 

II). Telefone: 3612-7717. E-mail: sepsi@unirg.edu.br 

 

ll – NÚMERO DE VAGAS 

Psicologia/UNIRG 

Período Disciplina Professor (a) Vagas 
*Carga Horária 

Semanal 

6º ao 10º 
período 

Técnicas de Exame Psicológico – 
Testes Psicométricos       

Vânia Caixeta 
 03 4 horas por monitor 

 



 
*As atividades de monitoria serão exercidas no SEPSI, em horários que não 

comprometam as atividades curriculares do monitor (a combinar).  

 

III – REQUISITOS: 

Os estudantes interessados (as) em participar do processo seletivo de monitoria 

deverão atender os seguintes requisitos: 

 

• Preenchimento correto de todas as informações solicitadas no formulário; 

• Ser acadêmico regularmente matriculado no curso de Psicologia da 

UnirG; 

• Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina Técnicas de Exame 

Psicológico – Testes Psicométricos, para a qual estiver se candidatando, 

tendo obtido média de aprovação igual ou superior a 7,5 pontos; 

• Ter disponibilidade da carga horária de acordo com o estipulado no Edital; 

• Não estar sujeito a processo disciplinar ou qualquer outra penalidade. 

 

IV – SELEÇÃO: 

4.1- A seleção será realizada no dia 17 de março de 2020 às 10hs, no SEPSI, 

ao lado do Campus II, por meio de aplicação de uma avaliação teórica/prática 

com duração de até 1h 30min (uma hora e trinta minutos). 

 

4.2- Resolução 06/2019. Resolução referente Elaboração de Documentos 

Produzidos pelo Psicólogo em avaliação psicológica. Conselho Federal de 

Psicologia. 2019. Saber a correção, interpretação e síntese dos testes 

psicométricos.  QUATI, G36, AC, BENDER, ETPC e Palográfico. 

 

4.3- Entrevista será realizada no dia 17 de março de 2020, no SEPSI, ao lado 

do Campus II, com o professor responsável pelas disciplinas, conforme os 

horários dos candidatos anexados na porta da coordenação. 

 

*As provas escritas serão aplicadas e corrigidas pelo docente responsável pela 

monitoria pleiteada, ou seja, será responsável por todas as etapas do Processo 



 
Seletivo, a qual emitirá um parecer final que deverá ser encaminhado à 

Coordenação do Curso e de Estágio para homologação.  

*A nota mínima para aprovação na prova escrita será de 7,0 (sete pontos). 

 

V- DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

5.1- A avaliação teórica e entrevista terão o valor de 10 (dez) pontos cada, 

realizando-se a média que resultará na nota global;  

5.1.1- Será considerado desclassificado o candidato que obtiver nota global 

inferior a 7,0 (sete). 

 

5.2. Critérios de desempate: 

       Candidato que obtiver a maior nota na avaliação teórica. 

       Candidato que estiver cursando o período mais avançado. 

       Candidato com idade mais avançada. 

 

VI- DURAÇÃO DA MONITORIA 

As atividades do programa de monitoria das disciplinas de Técnicas de Exame 

Psicológico – Testes Psicométricos, serão de 19 de março 5 de junho de 2020, 

contendo: Correção, interpretação e síntese dos Testes Psicológicos. 

A monitoria será realizada no SEPSI, e ou, sala de aula, em horário   a ser 

definido. 

 

VII- DA APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTE. 

A seleção é classificatória considerando o desempenho do candidato nas 

seguintes Etapas:  

• 1ª Etapa: Prova Escrita (eliminatória se nota inferior a 7,0)  

• 2ª Etapa: Entrevista. Será classificado o candidato que obter o 

rendimento total de no mínimo 7,0 pontos no processo seletivo em 

ambas etapas. 

*Caso as vagas de monitoria não sejam totalmente preenchidas, o Curso 

poderá convocar os candidatos classificados subsequentes. 

 

VIII - RESULTADO: 



 
O resultado da seleção será divulgado no dia 18 de março de 2020 no site da 

UNIRG e a página do Face book do SEPSI após a finalização do Processo 

Seletivo. 

O monitor voluntário deverá assinar no ato de nomeação da monitoria 

acadêmica, um Termo de Compromisso, o qual constará que o acadêmico 

monitor não receberá qualquer incentivo financeiro pelo exercício da monitoria, 

porém receberá uma certificação do Universidade de Gurupi - UnirG pelas suas 

horas cumpridas durante a monitoria. 

 

IX- DA NOMEAÇAO DOS MONITORES VOLUNTÁRIOS 

• A nomeação dos monitores voluntários selecionados será efetuada na 

Coordenação de Psicologia após assinatura do TERMO DE 

COMPROMISSO. 

 

X - DISPOSIÇÕES FINAIS 

• O aluno terá o prazo de até 48 horas após a publicação do resultado final 

para protocolar na coordenação recurso ao processo seletivo. Excluir-se-á, 

em qualquer hipótese, a configuração de vínculo empregatício do monitor 

com a Instituição, sendo que a atividade de monitoria está adstrita às 

atividades acadêmicas do Curso de Psicologia. 

 

Gurupi - TO, 12 de março de 2020 

 
 

_______________________________________ 

Coordenação do Curso de Psicologia 
 
 
 

____________________________________ 
Vânia Caixeta 

Docente da disciplina: Técnicas de Exame Psicológico  
– Testes Psicométricos. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO MONITORIA 

 
 

Identificação 
 

Nome: 
 

Idade: 
 

Sexo: 
 

Data de nascimento: 
 

Endereço: 
 

Telefone: 
 

E-mail: 
 

Período que cursa: 

 
 

 

 

Monitoria escolhida (nome da disciplina): 

 

 

 

 
 

Por qual motivo você escolheu esta monitoria? 

 


