
Av. Prof. Luiz Freire, 500 – Cidade Universitária, Recife/PE – CEP 50740-540 
Fone: (81) 2125-1714 / dae@reitoria.ifpe.edu.br 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

Reitoria/Diretoria de Assistência ao Estudante 
 
 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA PARA O V ENCONTRO NACIONAL DE 
PSICÓLOGAS(OS/ES) DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA – 

MÚLTIPLAS FACETAS DA PSICOLOGIA NA REDE FEDERAL: (DES)CONEXÕES 
 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O V Encontro Nacional de Psicólogas(os/es) da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica – Múltiplas facetas da Psicologia na Rede Federal: (des)conexões tem como objetivo geral 
discutir a atuação das/os/es profissionais de Psicologia das cinco regiões do Brasil que compõem a Rede. 

1.2 O evento será realizado no Campus Recife e na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco (IFPE), no período de 26/4/2023 a 29/4/2023, das 8h às 18h. 

1.3 A monitoria voluntária é uma oportunidade para que estudantes do IFPE participem do referido 
encontro, por meio do desenvolvimento de atividades relacionadas à execução direta ou indireta do 
evento. 

1.4 A monitoria será realizada de modo presencial. 

1.5 Esta Chamada estará em vigor no período de 13/2/2023 a 29/4/2023. 

2 DOS REQUISITOS BÁSICOS 

2.1 São critérios para a participação na monitoria: 

a) ser estudante regularmente matriculada/o/e em componente curricular de curso técnico integrado, 
técnico subsequente ou superior do IFPE; e 

b) ter disponibilidade para participar de treinamento presencial, além das atividades de monitoria no 
evento, no período compreendido entre os dias 26/4/2023 e 29/4/2023. 

3 DAS VAGAS 

3.1 Serão disponibilizadas 30 (trinta) vagas para estudantes que exercerão a atividade de monitoria no 
evento. 

4 DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1 São atribuições do/a/e monitor/a/e: 

a) atuar no apoio às atividades realizadas no evento, em consonância com as orientações de 
técnicos/as/es e servidoras/es responsáveis pela atividade; 

b) assessorar a comissão científica nas apresentações orais e nas mesas redondas e em todas as demais 
atividades relacionadas à comissão; 

c) auxiliar estudantes, servidoras/es, conferencistas/es e demais realizadoras/es de atividades culturais 
no espaço de apresentação, promovendo a acessibilidade das pessoas; 
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d) assegurar o preenchimento da ata de presença para as/os/es participantes do evento, seja a ata física 
ou a virtual; 

e) registrar, por meio de ata, a presença das/os/es conferencistas/es e das/os/es demais realizadoras/es 
das atividades culturais e científicas no evento; 

f) compor a equipe de relatoria das atividades em que se faça necessário, seja nas rodas de conversa, nos 
questionamentos das mesas-redondas ou na plenária final do encontro; e 

g) auxiliar na ornamentação do auditório, na disposição dos materiais e objetos necessários à realização 
do evento, bem como na organização de coffee break e de welcome coffee. 

5 DA INSCRIÇÃO 

5.1 Para participar do processo seletivo, é necessário fazer a inscrição, preenchendo o formulário on-line 
disponível neste link, e acompanhar o resultado, que será divulgado no site do IFPE. 

6 DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O processo seletivo ocorrerá a partir da inscrição via formulário on-line disponibilizado no subitem 5.1 
desta Chamada. 

6.2 As/Os/Es estudantes serão selecionadas/os/es de acordo com a ordem de inscrição. 

6.3 As/Os/Es estudantes selecionadas/os/es deverão enviar o termo de aceite da vaga, devidamente 
assinado, para o e-mail vencontropsi@reitoria.ifpe.edu.br. 

6.4 Caso a/o/e estudante selecionada/o/e não confirme o interesse na vaga até o dia 24/3/2023, será 
automaticamente excluída/o/e e a próxima pessoa na lista de inscrição será convocada para assumir a 
vaga. 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Após a divulgação do resultado da seleção (10/3/2023), será requerido das/os/es monitoras/es 
voluntárias/os/es os seguintes documentos: Termo de Aceite, Termo de Compromisso e Termo de 
Autorização de Menor Idade. 

7.2 Os termos serão disponibilizados no site oficial do IFPE e deverão ser enviados, assinados, para o e-
mail do evento (vencontropsi@reitoria.ifpe.edu.br) até o dia 24/3/2023. 

7.3 O envio dos termos corresponderá à confirmação de interesse na vaga. 

7.4 A escala de trabalho efetiva, de 6 horas diárias, para as/os/es monitoras/es selecionadas/os/es 
permitirá a atuação específica nas atividades da monitoria, bem como a participação em atividades do 
evento como ouvintes. 

7.5 Em caso de necessidade, a Comissão Organizadora do evento poderá mudar as datas e os horários 
previstos para a realização das atividades, responsabilizando-se por fazer ampla divulgação e 
comunicação direta com as/os/es monitoras/es selecionadas/os/es para nova data. 

8 DA CERTIFICAÇÃO 

8.1 As/Os/Es monitoras/es que participarem das atividades designadas receberão um certificado de 20 
horas. 

9 DO CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Inscrições on-line 13/2/2023 a 28/2/2023 (até às 17h) 

https://forms.gle/fE1v6KpACvEMhc5K7
https://www.ifpe.edu.br/
mailto:vencontropsi@reitoria.ifpe.edu.br
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Análise e seleção das inscrições até 3/3/2023 

Divulgação do resultado da seleção 10/3/2023 

Período para confirmação de interesse na vaga 10/3/2023 a 24/3/2023 

Treinamento geral (presencial) 10/4/2023 

Realização das atividades 26/4/2023 a 29/4/2023 

 
 
 
 
 

(assinado eletronicamente) 
NATHALIA DA MATA ATROCH 

Diretora de Assistência ao Estudante 
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