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EDITAL ESPECÍFICO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA DO COMPONENTE CURRICULAR
IMS008 – Fundamentos Epistemológicos da Psicologia – Semestre 2021.1

Docente responsável: Guilherme Chirinéa

Número de vagas: 01

Tempo de dedicação: 12 horas semanais.

Período de inscrição: de 08/03/2021 até 19/03/2021

Requisitos para se inscrever: a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) semestres;  b) ter cursado,

com aprovação, o componente curricular ou equivalentes ao qual se vincula o projeto de monitoria, até o momento de entrega do formulário para cadastro

e termo de compromisso. c) não ter cumprido o prazo máximo de dois semestres de monitoria, conforme Resolução n° 07/2017 do CAE.

Documentação necessária: Ficha de Inscrição para Monitoria Voluntária , cópia do RG, do CPF e do histórico escolar atualizado. 

A documentação para inscrição deverá ser enviada para o e-mail: chirinea@gmail.com

Tipo de Prova: Prova teórica (valor 0-10 pontos) e entrevista (valor 0-10 pontos).

Critério de classificação: os candidatos serão classificados pela pontuação obtida em prova específica valendo 10 (dez) pontos, sendo reprovados

aqueles que obtiverem nota inferior a 7 (sete).

Critérios de desempate: CA do candidato.

Assunto da prova: Capítulos 1, 4, 5, 7, 10, 11, 18 e 22 (23) do livro História da Psicologia: Rumos e Percursos, de Jacó-Vilella, Ferreira e Portugal, 2005.

Dia e hora da Seleção: 23/03/2021, às 09:00 horas

Plataforma em que ocorrerá a seleção: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/guilherme-chirinea

ATENÇÃO: O  aluno  aprovado  para  a  monitoria  deverá  enviar,  impreterivelmente,  entre  os  dias  29/03/2021  e  31/03/2021 ao  e-mail

coordenacaoacademica@ufba.br  “Anexo III  -  Fomulário  de Inscrição de Monitor  Voluntário”  devidamente  assinado pelo docente e pelo  monitor.  Os

formulários estão disponíveis em http://www.ims.ufba.br/estudantes/monitoria. É de responsabilidade do aluno o correto preenchimento dos documentos. 

Período de atuação do monitor: Início – 05/04/2021 e Término – 12/06/2021 (10 semanas).
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