
Monitoria XI Simpósio Brasileiro de Psicologia Política
Edital de seleção de monitoras e monitores.

A Comissão Organizadora do XI Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, no uso de
suas  atribuições,  torna  público  a  presente  seleção  para  a  função  de  monitoria  das
atividades on-line do simpósio. 

1 . O EVENTO
O XI Simpósio Brasileiro de Psicologia Política organizado pela Associação Brasileira
de  Psicologia  Política  em  parceria  com  a  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina
(UFSC), e com apoio financeiro do CNPQ, será realizado integralmente no formato on-
line no período de 18 a 21 de agosto de 2021.

2. VAGAS
Serão ofertadas 63 vagas para estudantes de graduação e pós-graduação de todo o Brasil

2.1 20% do total  das  vagas  serão destinadas  para  pessoas  negras,  indígenas,  com
deficiência e/ou transsexuais/travestis.

2.2 As pessoas selecionadas para atuação na monitoria receberão isenção da taxa de
inscrição no Simpósio.

2.2.1 Candidatas aprovadas não deverão se inscrever no site do evento. A inscrição
será efetuada pela Comissão Organizadora. Se houver pagamento de inscrição não
poderemos reembolsar.

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

3.1. Critérios de seleção eliminatórios:

3.1.1.  Estar  devidamente  vinculada  a  uma  instituição  de  ensino  (superior/técnico),
pública ou privada (enviar comprovante de matrícula no ato da inscrição).

3.1.2. Ser estudante de graduação e/ou pós-graduação (enviar histórico escolar no ato da
inscrição).

3.1.3.  Ter  disponibilidade  para  participar  do  curso  de  formação  a  distância  de
preparação para a monitoria  no Simpósio,  bem como das reuniões com a Comissão
Organizadora, quando necessárias, e atividades de monitoria nos dias de realização do
evento (manhã, tarde e/ou noite).

3.1.4. Ter um contato telefônico (preferencialmente com WhatsApp) e e-mail ativos.

3.1.5. Ter disponível durante o evento, acesso à internet com uma boa conexão.

3.2 Critérios de seleção classificatórios:

3.2.1. Domínio de tecnologias digitais de Informação e Comunicação
3.2.2. Experiência como membro de comissão organizadora e/ou monitoria de eventos
científicos.



4. ATRIBUIÇÕES DA MONITORA

4.1.  Todas  as  atividades  realizadas  pelas  monitoras  serão  supervisionadas  pela
Comissão Organizadora do evento. 

4.2. Atribuições da monitoria nas atividades pré-simpósio:

4.2.1. Colaborar na divulgação do evento em variadas plataformas digitais.

4.2.2. Seguir as orientações e supervisão da Coordenação de Monitoria.

4.2.3 Participar, quando necessário, das reuniões da Comissão Organizadora.

4.3. Atribuições da monitoria durante o evento:

4.3.1 Acolher convidadas e participantes do Simpósio nas salas virtuais.

4.3.2. Receber demandas de convidadas e participantes do Simpósio nas salas virtuais.

4.3.3.  Acompanhar  e  registrar  o  andamento  das  atividades  nas  salas  virtuais,  para
reportar à equipe de mídias.

4.3.4. Atuar no direcionamento, aos responsáveis técnicos e/ou Comissão Organizadora,
de  problemas,  dúvidas  e  esclarecimentos,  a  partir  de  demandas  apresentadas  pelos
participantes nas salas virtuais, via espaço tipo chat ou mensagem privada.

6. SELEÇÃO

6.1  A  seleção  será  realizada  através  da  inscrição  pelo formulário  on-line
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjbIU3oeSIrauSh0LxcdvjkRNKPcdNrm
QP83RAhddVg52HPw/viewform) que estará disponível no período de 07/06/2021 até
as 23:59 do dia 24/06/2021. 

6.2 A classificação final será realizada em ordem decrescente, segundo análise

6.3 Critérios de desempate:

6.3.1. Maior quantidade de participação em monitoria de eventos científicos;

6.3.2. Maior número de semestres cursados.

7 RESULTADO FINAL

7.1 O resultado final será divulgado no dia 27/06/2021, pelo e-mail disponibilizado no
ato da inscrição.

7.2  Em caso  de  desistência,  antes  do  início  do  evento,  serão  chamadas  as  pessoas
inscritas remanescentes.



7.3 A não participação no curso de monitoria é critério de eliminação da pessoa e haverá
substituição pro pessoas inscritas e que não foram chamadas.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A Comissão não arcará com quaisquer despesas, para além daquela disposta neste
edital.

8.2. O exercício da monitoria é atividade extracurricular voluntária e, portanto, não será
atribuída qualquer bolsa e/ou remuneração para a pessoa que exercer a função.

8.3.  Serão  certificados  somente  quem cumprir  todas  as  atividades  atribuídas  na
monitoria.

8.4. Casos omissos serão apreciados pela Comissão Organizadora do evento.


