
MANUAL DE INSCRIÇÃO PARA MONITORES 

INSCRIÇÕES ABERTAS: 06/03 A 10/03/2017 

Leia com atenção. 

 

A Comissão Organizadora da IV Jornada Psicodinâmica faz saber, por meio 
destas orientações, da chamada de inscrições para monitores voluntários 
interessados em colaborar com a realização do referido evento, a ser realizado em 
setembro de 2017. Abaixo seguem mais informações sobre o processo de seleção, 
das funções e calendário de reuniões. 

Vale ressaltar que a participação do monitor na Jornada é uma experiência 
que vai além de uma participação como recurso operacional no dia do evento e sim 
uma parceria, uma oportunidade de contribuir diretamente para a construção e 
implementação do evento. Assim sendo, o monitor participará de reuniões, ajudará 
na tomada de algumas decisões e terá participação em nossos outros eventos (Cine 
Debate), participando ativamente durante o ano todo. 

I) Das vagas: 
 

 Serão disponibilizadas 20 vagas para monitores que auxiliarão a 
Comissão Organizadora da IV Jornada Psicodinâmica, não só durante o 
evento, mas participando de diversas etapas da construção. 
 

II) Dos candidatos: 
 

 Poderão se candidatar às vagas de monitoria voluntária para a IV 
Jornada Psicodinâmica todos os estudantes de psicologia efetivamente 
matriculados na Universidade São Judas Tadeu; 

 Os candidatos devem ter facilidade de comunicação e relacionamento 
interpessoal; 

 Os candidatos deverão ter disponibilidade para participar das 
atividades e reuniões da IV Jornada Psicodinâmica, nos horários 
estabelecidos (VIDE: VII Calendário e VIII Informações importantes). 

 
III) Das atividades: 

 
As atividades exercidas pelo monitor serão definidas a depender da área em 

que for escalado. As áreas de atuação são dividas da seguinte forma: 
 

 Inscrição: a inscrição é a alma do evento. É por meio dela que obtemos 
público e os recursos financeiros necessários para organização e 
manutenção do evento. 
 Controle de pagamentos; 
 Organização; 
 Lidar com dados pessoais dos inscritos; 
 Tempo disponível; 
 Conhecimento em Excel; 



 Habilidade para falar em público; 
 Bons conhecimentos sobre o evento. 

 
 Área Interativa: espaço planejado pela equipe da Jornada Psicodinâmica 

para que os participantes possam usufruir de uma atividade lúdica e/ou 
de entretenimento. 
 Criatividade; 
 Manuseio de materiais; 
 Interação com o público; 
 Gosto pela arte. 

 
 Mídias sociais: as redes sociais são os meios de maior divulgação 

utilizado pela equipe da Jornada Psicodinâmica e eventos em geral. Essa 
área requer pessoas dinâmicas, antenadas com as últimas tendências 
das redes sociais. 
 

 Cotação: área de extrema importância para Jornada Psicodinâmica. Para 
que façamos um bom evento é necessária uma boa gestão financeira, 
para tanto, boas cotações surgem como elemento fundamental. Solicita 
pessoas com disponibilidade para mapear empresas e orçamentos de: 
 Parcerias; 
 Camisetas; 
 Fotógrafo; 
 Café da manhã; 
 Materiais para área interativa. 

A partir do exposto, ao preencher o formulário, deixaremos a disposição para 
que o candidato coloque sua área de interesse, porém a distribuição poderá ser feita 
levando em consideração outros fatores como disponibilidade, habilidades e perfil. 

Deverão os candidatos selecionados cumprir, quando solicitado, com as 
atividades a serem definidas. Acompanhar e ajudar na promoção do evento em 
nossas redes sociais. 

 
IV) Das Inscrições: 

 
 Interessados pela monitoria deverão realizar a inscrição do dia 06 a 10 de 

março em formulário próprio para o fim, que se encontra no link abaixo e 
no final do edital. 
Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/Kg6RrIfY2ro8WNii1 
 

V)        Da Seleção: 
 

 A seleção dos candidatos inscritos para a monitoria voluntária da IV 
Jornada Psicodinâmica será feita com base na disponibilidade de horários 
do estudante. Após o processo seletivo, os candidatos selecionados 
deverão participar da reunião informativa, a ser conduzida pela Comissão 
Organizadora no dia 19/03/2017 (domingo) às 10h no Parque 
Ibirapuera. 

https://goo.gl/forms/Kg6RrIfY2ro8WNii1


VI)  Do resultado: 
 

 O resultado da seleção de monitores voluntários será divulgado na página 
eletrônica do evento a partir do dia 12 de março. 
Link: https://www.facebook.com/jornada.psicodinamica 

 
 

VII) Calendário: 
 

 Os candidatos selecionados para serem monitores voluntários, deverão 
ter disponibilidade para participarem de reuniões com a Comissão 
Organizadora do evento nas seguintes data e horários:  
 

Reunião: Data: Horário: Local: 

1 19/03/2017 (domingo) 10h00 Parque do 
Ibirapuera 

2 15/04/2017 (sábado) 14h as 17h USJT 

3 13/05/2017 (sábado) 14h as 17h USJT 

4 10/06/2017 (sábado) 14h as 17h USJT 

5 12/08/2017 (sábado) 14h as 17h USJT 

6 02/09/2017 (sábado) 14h as 17h USJT 

7 09/09/2017 (sábado) 14h as 17h USJT 

IV JP 23/09/2017 (sábado) 08h as 17h USJT 

 
 

VIII) Informações importantes: 
 

 A primeira reunião com os monitores selecionados terá o objetivo de 
recepcionar e integrar a nova equipe de monitoria, por isso ocorrerá 
excepcionalmente no domingo (19/03/2017) e fora da universidade; 
 

 É de extrema importância que o candidato esteja ciente de que deverá ter 
disponibilidade nas datas e horários acima para participar das reuniões; 

 

 As datas citadas no tópico “VII – Calendário”, estão sujeitas a alterações, 
mediante aviso prévio por parte dos membros da Comissão Organizadora, 
responsáveis pela monitoria; 

 

 Serão aceitas apenas duas faltas, ultrapassando este número, o monitor será 
desligado da equipe. 

 

https://www.facebook.com/jornada.psicodinamica


 O monitor selecionado para IV Jornada Psicodinâmica não poderá participar 
da monitoria de outro evento de psicologia na Universidade São Judas Tadeu 
no ano de 2017, devido ao tempo e comprometimento que a JP exige. 

 

IX) Outras informações: 
 

 Ao final da IV Jornada Psicodinâmica, os monitores receberão certificado 
de participação no evento, constando às horas as quais desempenhou as 
atividades durante o evento, incluindo as reuniões durante o ano. 
 

 Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas à Comissão Organizadora 
da IV Jornada Psicodinâmica através do endereço eletrônico: 
inscricaojp@gmail.com 

 

 Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/Kg6RrIfY2ro8WNii1 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:inscricaojp@gmail.com
https://goo.gl/forms/Kg6RrIfY2ro8WNii1

