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CONCURSO DE MONITORIA  
 
O Departamento de Psicologia (DEPSI), do Instituto de Educação (IE), faz saber que, de 
acordo com a deliberação n0 057/1995-CEPE, encontram-se abertas as inscrições para o 
concurso de monitoria voluntária, visando o preenchimento de 01 (uma) vaga para a 
disciplina AA382 (Estágio Básico II). 
 
INSCRIÇÃO: 
As inscrições serão feitas na sala 19 do prédio do Instituto de Educação, no período de 03 a 
18 de abril de 2018, das 09:00 às 16:00. 
 
OS CANDIDATOS DEVERAO PREENCHER OS SEGUITES REQUISITOS: 

 Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da UFRRJ; 

 Frequentar efetivamente o curso; 

 Ter obtido aprovação na disciplina AA382 (Estágio Básico II); 

 Dispor de 6 horas semanais livres, sendo 02 horas a serem combinadas com o 
orientador, verificado junto à planilha do semestre vigente, além dos seguintes horários: 
4a e 6a feiras das 08:00 às 10:00. 

 
CRITÉRIO DE APROVAÇÃO E SELEÇÃO: 

 Serão considerados aprovados, no exame de seleção, os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 7,0 (sete). 

 Em caso de empate, o candidato que apresentar o CR mais alto será selecionado. 
 
DA PROVA: 

 Será realizada no dia 20 de abril de 2018 (sexta-feira) das 13:00 às 15:00 na sala 11 do 
Instituto de Educação. 

 A seleção constará de avaliação escrita e entrevista individual, que ocorrerá na sexta, 
dia 27 de abril de 2018, entre 13:00 e 15:00. 

 
DO PROGRAMA: 
Políticas Públicas; Políticas Sociais no Brasil. Psicologia e Políticas Públicas. 
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