
                                                 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES – PSICOLOGIA 

NED 
 
 

O Centro Universitário São Lucas (UniSL), por meio da Pró Reitoria Acadêmica, 

abre inscrições para seleção de discentes do Curso de Psicologia, buscando o 

preenchimento de 01 (uma) vaga de monitoria para o setor do Núcleo de Experiência 

Discente (NED). Os alunos interessados deverão inscrever-se através do link no site do 

https://www.saolucas.edu.br/  no link https://forms.office.com/r/VDH5xn0cUE 

A monitoria tratada neste edital será remunerada com bolsa e terá vigência de 06 

(seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período, não podendo ultrapassar 12 

(doze) meses.  

O aluno monitor, selecionado na vaga, terá como recebimento de bolsa concedida 

mensal o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que serão descontados na mensalidade do 

acadêmico no curso. 

I – Requisitos: 

• Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) no Centro Universitário São Lucas; 

• Ter cursado no mínimo 6 semestres letivos; 

• Possuir disponibilidade de tempo para exercer a monitoria e 

• Atender os demais requisitos que constam no Regulamento de Monitoria. 
 

II – Número de vagas: 

• Serão oferecidas 02 (duas) vagas, conforme quadro abaixo; 

            

 Vaga Setor Curso HORÁRIO 

01 NED Psicologia Manhã 

    

     

 

 

 

https://www.saolucas.edu.br/
https://forms.office.com/r/VDH5xn0cUE


                                                 

 

  III – Carga Horária: 

• A carga horária a ser cumprida durante a monitoria será de 10h (dez) horas semanais, 

com os dias a definir. 

  IV – INSCRIÇÕES:  

• As inscrições deverão ser realizadas no site do São Lucas na página do Núcleo de 

Experiência Discente (NED) https://www.saolucas.edu.br/, no período de 09 a 16 

de setembro (https://forms.office.com/r/VDH5xn0cUE). 

• Poderão se inscrever a vaga deste edital apenas alunos que cursam Psicologia na 

instituição. 

• As inscrições deferidas e homologadas serão divulgadas, em ordem alfabética com 

os nomes dos candidatos, na Landing Page do NED, no dia19/09/2022 no endereço 

eletrônico lp.saolucas.edu.br/NED. 

 

V – Seleção:  

A seleção dos candidatos para realização das avaliações será feita pela Coordenação do 

Núcleo de Experiência Discente (NED), seguindo os presentes requisitos abaixo: 

 

• O candidato deverá comparecer ao local da prova 20 (vinte) minutos antes do 

horário marcado para o início da mesma, juntamente com documento de 

identificação original com foto. 

• A seleção será por meio de prova escrita e entrevista, conforme cronograma 

abaixo; 

Data Atividades Horário Sala 

09 a 16/09 Realização das inscrições A definir  A definir 

19/09 Homologação das 
inscrições 

A definir  

22/09 Realização da prova escrita A definir A definir 

26/09 Realização da entrevista. A definir  A definir 

27/09 Resultado dos aprovados A definir A definir 

 



                                                 

 

1ª etapa – PROVA ESCRITA 

Data: 22/09/2022 

      Horário: A definir  

• A prova escrita será realizada no campus I na sala disponibilizada no 

cronograma exposto anteriormente  

 

• A conteúdo programático da avaliação seguirá a proposta exposta nos anexos. 

 

2ª etapa - ENTREVISTA 

Data: 26/09/2022 

      Horário: A definir 

• No campus I na sala disponibilizada no cronograma exposto anteriormente. 

 

Da entrevista: 

• Serão selecionados para entrevista os primeiros 9 (nove) classificados, levando 

em consideração a nota mínimo de 60 pontos. 

• Neste momento será verificada a disponibilidade para o exercício da função. 

Onde consistirá em atividade para avaliação do desempenho técnico e didático-

pedagógico do candidato no conteúdo dos respectivos módulos.  

• Será selecionado o aluno que obtiver a melhor Nota Final, conforme fórmula 

abaixo. 

 

              Nota Final = Nota da 1ª etapa + Nota da 2ª etapa 

             2 

 

 



                                                 

Em caso de empate a classificação obedecerá à verificação dos seguintes critérios: 

I. Melhor desempenho na prova escrita. 

II. Melhor média no módulo cursado. 

III. Candidato de maior idade. 

 

VI – ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES:   
 
São atribuições e obrigações do aluno monitor bolsista: 

• Auxiliar a equipe do NED nas atividades administrativas; 

• Cumprir 10 (dez) horas semanais de atividades de monitoria, conforme horários 

preestabelecidos com a Coordenadora do NED; 

 

• Apresentar frequência e elaborar relatório mensal e semestral, em formulários 
próprios, de suas atividades para constar como comprovação das suas 
atividades; 

 

• Entregar ao NED, no início de cada período a confirmação de matrícula, caso 
seja prorrogado o período de monitoria. 
 

 
VII – CASOS DE RECISÃO: 
 
A rescisão deste Termo ocorrerá nos seguintes casos: 
 

• Conclusão, trancamento, desligamento ou abandono de curso; 

 

• Transferência para outra instituição de ensino; 

 

• Não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, 

consecutivos ou não, no período de 01 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante o 

período de estágio; 

 

• Descumprimento de qualquer cláusula deste Termo e/ou de seus respectivos 

aditivos; 

 

• Desistência do estágio ou rescisão do Termo de Compromisso de Estágio 
Obrigatório.  

 
Em caso de desistência, deverá ser feito um Termo de Desistência para encerramento do 

estágio em formato de documento digital (Word – PDF), devendo conter as seguintes 



                                                 

contribuições, para fazermos as mobilizações necessárias de desligamento com a 

respectiva documentação necessária para encerramento: 

 

- Nome completo; 

- Inscrição do nº de CPF; 

- Inscrição do nº de RG; 

- Residente e domiciliado(a) à endereço; 

- Texto com solicitação e justificativa; 

- Município / (UF), dia, mês e ano; 

- Assinatura final. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porto Veho (RO), 09 de Setembro de  2022. 

 

 

                   

                   Quédima Nunes Amorim                                                                                     Cristina Zanettini Ribeiro 

                    Coordenadora do NED                                                                                          Pró- Reitora acadêmica 

           Centro Universitário São Lucas / AFYA                                                       Centro Universitário São Lucas / AFYA  



                                                 

 

ANEXO 1 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA 

 

 

• Ética Profissional: 

     - Fundamentos da ética profissional; 

- O Código de Ética Profissional dos Psicólogos e as resoluções que orientam a 

prática da profissão. 

 

• Processos Psicológicos Básicos:  

- Temas relacionados aos processos psicológicos básicos: sensação, percepção, 

atenção, memória, consciência, linguagem, pensamento, inteligência, emoção, 

motivação e aprendizagem.  

 

• Psicologia da Aprendizagem: 

- Fatores que interferem na aprendizagem. Processos psicológicos e contextos da   

aprendizagem. 

- Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem.  

 

• Psicologia do Desenvolvimento: 

A maturidade no desenvolvimento humano. Aspectos psicológicos da vida adulta e 

dinâmica familiar. 

 

• Psicologia da Personalidade: 

Teorias da personalidade. Personalidade e desenvolvimento. 

 

• Psicologia Escolar: 

- Histórico da escola como instituição, seu papel social e o sistema educacional 

brasileiro (fracasso/repetência, evasão); 

- Problema da queixa escolar e dos processos diagnósticos. Prevenção e saúde mental 

na escola e as diferentes formas de intervenção do psicólogo escolar nas diferentes 

situações de escolarização; 

 


