
 

SELEÇÃO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO 

IV CONGRESSO DE PSICOLOGIA DO CARIRI 

PSICOLOGIA E INTERCONEXÕES 

 
EDITAL 

A Coordenação do IV Congresso de Psicologia do Cariri no uso de suas atribuições 

torna público o presente EDITAL para seleção de estudantes e egressos do Curso de Psicologia 

da UNILEÃO para compor a Comissão Organizadora, nas datas e condições especificadas. 

 
1. DA PROPOSTA: 

Dos objetivos: 

Os selecionados serão responsáveis por desenvolver atividades relacionadas a 

organização do congresso de Psicologia, pactuação de parcerias, divulgação, monitoria 

e acolhimento durante a realização do evento. 

 
Proposta voluntária 

1.1 A Proposta de vinculação a comissão organizadora não é vinculada a proposta de 

bolsas individuais aos seus membros. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições para a seleção dos alunos para compor a comissão organizadora IV 

Congresso de Psicologia do Cariri serão realizadas no período de 09/03/2020 a 20/03/2020, 

impreterivelmente. 

Destacamos que apenas poderão ser inscritos Estudantes regularmente matriculados e 

egressos da UNILEÃO do Curso de Psicologia. As inscrições deverão ser realizadas através do 

link: https://forms.gle/z5Eecc7ivbNMfDyF9 

Todas os espaços precisam estar devidamente preenchidos para concluir a inscrição. Em 

casos de dúvidas, enviar e-mail para congressos.psi@gmail.com ou procurar a Coordenação do 

Congresso. 

https://forms.gle/z5Eecc7ivbNMfDyF9
mailto:congressos.psi@gmail.com


 

3. DAS VAGAS 

3.1 Uma vez preenchida à inscrição e após sua apreciação, a coordenação do IV Congresso de 

Psicologia do Cariri confirmará 20 (vinte) vagas para estudantes e 5 (cinco) para egressos 

do curso de Psicologia da UNILEÃO. 

3.2 A coordenação do IV Congresso de Psicologia do Cariri deverá divulgar a lista de 

selecionados para o site no prazo de quinze dias depois de finalizado o processo de seleção. 

4.  SELEÇÃO 
 

 

4.1 - Fica a critério dos coordenadores do IV Congresso de Psicologia do Cariri, objeto da 

seleção, o do processo seletivo a que deve se submeter o candidato nas seguintes etapas: 

I – Primeira etapa: preenchimento do link: https://forms.gle/z5Eecc7ivbNMfDyF9 

II – Entrevista coletiva para os selecionados na primeira etapa a ser realizada no dia 30/03/2020 

ás 15h. Obs: Não será admitida a entrada de nenhum candidato após o início da entrevista. 

 

4.2 - Critérios de Classificação: 

I – Nota da entrevista coletiva 

II – Disponibilidade de tempo 

III - Média Global; 

 

4.3 – Critérios de avaliação da entrevista coletiva: 
 

Critério Pontuação 

Reflexões e posicionamentos críticos 0 – 3 pontos 

Capacidade de cooperação e interação com o grupo 0 – 4 pontos 

Proposições na perspectiva de organização satisfatória de 

planejamento e processos de trabalho 

0 – 3 pontos 

 
5.  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A relação oficial dos candidatos aprovados será divulgada no site da UNILEÃO no dia 

06 de abril de 2020. 

 
Juazeiro do Norte-CE, 09 de março de 2020. 

 

 

 

Coordenação do IV Congresso de Psicologia do Cariri 

https://forms.gle/z5Eecc7ivbNMfDyF9

