EDITAL NEU N.º 15/2018
ABRE INSCRIÇÕES PARA MONITORIA
NO
EVENTO
I
SIMPÓSIO
DE
PSICOLOGIA COMPLEXA.

O Coordenador do Núcleo de Extensão
Universitária da FAE Centro Universitário, no
uso de suas atribuições legais previstas na
legislação interna, baixa o seguinte

EDITAL

Art. 1º

Ficam abertas, até 09 de julho de 2018, as inscrições para alunos e ex-alunos do curso de

Psicologia da FAE Centro Universitário, Centro Universitário - Unibrasil e do Programa de Mestrado da
Universidade Federal do Paraná, para a participação como monitor voluntário no I SIMPÓSIO DE
PSICOLOGIA COMPLEXA que será realizado na FAE Centro Universitário.
§1º Para a modalidade de monitor voluntário serão ofertadas o total de 06 (seis) vagas.
§2º Carga horária total de 30 horas.
§3º Os monitores voluntários deverão realizar as seguintes atividades:
I.

Receber os participantes;

II.

Auxiliar as mesas e palestras;

III.

Controlar o tempo das apresentações;

IV.

Realizar as atividades solicitadas pela comissão organizadora;

V.

Auxiliar na organização das salas;

VI.

Orientar os participantes nas dúvidas que eles tiverem;

VII.

Receber e orientar palestrantes;

VIII.

Auxiliar na organização dos coffee breaks;

IX.

Auxiliar na divulgação do evento;

X.

Comparecer às reuniões dos monitores anteriores ao congresso.
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Art. 2º
I.

Os critérios para a participação no projeto são os seguintes:
Disponibilidade de participar de reunião semanal nas datas a serem confirmadas pela
comissão organizadora, sempre às quintas feiras das 11h15 às 12h30 do mês de julho de
2018;

II.

Disponibilidade para estar no evento durante todo o período, manhã e tarde nos dias 25 de
agosto e 01 de setembro de 2018.

Art. 3º

O processo de inscrição para os candidatos interessados, deverá ser realizado até às 12h do

dia 09 de julho de 2018, exclusivamente pelo link:
http://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=40339.

Art. 4º

Após deferida a inscrição, os candidatos passarão por processo seletivo que consiste nas

seguintes etapas eliminatórias e na ordem em que se segue:
I.

Análise de currículo;

II.

Entrevista;

III.

Disponibilidade de horário.

§1° A análise de currículo terá como critério a participação de outros tipos de trabalhos voluntários.
§2°A entrevista poderá ser agendada diretamente pelos professores Maria do Desterro de Figueiredo,
Carlos Serbena e Jessica Guterville, em local e horário a ser definido posteriormente.

Art. 4º

Realizadas as etapas relacionadas ao processo seletivo, os candidatos aprovados serão

informados por meio de Edital que será ser publicado pelo Núcleo de Extensão Universitária, no site da
FAE Centro Universitário.

Art. 5º

As reuniões iniciam em julho.

Art.6º

As atividades de Monitoria para o I Seminário de Psicologia Complexa serão desenvolvidas

em caráter voluntário, sendo a adesão realizada por meio de assinatura do termo de voluntariado.

Art.7º

Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos.

Publique-se.

Curitiba, 19 de junho de 2018.

Carlos Roberto Oliveira de Almeida Santos
Coordenador do Núcleo de Extensão Universitária
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