
 

EDITAL 023/2017 - NOPESU 

 

SOBRE A ABERTURA DE MONITORIA PARA O LABORATÓRIO DE 

PSICOLOGIA 

 

O Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior da Uniguaçu 

(NOPESU) das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu no uso de suas 

atribuições legais, instruído pela Resolução nº 02/2013 – CONSEPE que 

regulamenta as Atividades Complementares e Trabalhos Administrativos e 

Didáticos das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, vem por meio deste 

edital tonar o público abertura do processo seletivo para monitoria para o 

Laboratório de Psicologia da Uniguaçu 

 

1 – DAS VAGAS  

  

01 (uma) vaga de monitor, o qual deverá cumprir 10 (dez) horas semanais de 

trabalho.  

 

2 – DO VALOR DA BOLSA 

 

 O valor da bolsa de Monitoria Acadêmica-Científica para 10 horas 

semanais será de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais, valor este 

descontado das mensalidades durante o tempo de vigência do contrato). 

 

3 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

 A vigência da bolsa será do período de 05/02/2018 a 20/07/2018, podendo 

haver renovação a partir da avaliação realizada pelos colegiados, bem como 

pelos professores tutores. 

 

4 – PRÉ-REQUISITOS 

 

4.1 O candidato deve ser aluno regularmente matriculado no curso de Psicologia 

das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu; 



 

4.2 Deve estar em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas; 

4.3 O candidato deve apresentar rendimento acadêmico, bem como assiduidade 

acima dos 80%; 

4.4 O candidato não deve ter dependências em seu histórico escolar; 

4.5 O candidato deverá estar cursando o 4º (quarto) período do curso de 

Psicologia da Uniguaçu. 

 

5 – DAS INSCRIÇÕES  

 

5.1 As inscrições serão realizadas diretamente com a coordenação de curso no 

período de 06 a 17 de novembro de 2017. 

 

6 – SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO    

 

6.1 Desempenho acadêmico (melhores notas); 

6.2 Entrevista a ser marcada após o período de inscrição. 

 

 

União da Vitória, 27 de outubro de 2017. 

 

 

Assinado no original 
Prof. Marta Borges Maia 

DIRETORA GERAL  
 

 

 

Assinado no original 
Profª. Darciele Mibach 

COORDENADORA DO CURSO DE PSICOLOGIA 
 
 
 
 

Assinado no original 
Prof. Atilio A. Matozzo 

COORDENADOR DA MONITORIA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 
 


