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EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSA DE MONITORIA  

  

 Com base em diretrizes institucionais, o coordenador do curso de 

especialização em Psicologia do Esporte e Neurociências vem por meio desse 

edital informar que estão abertas as inscrições para solicitação bolsa de 

monitoria. Serão concedidas 04 (uma) bolsas parciais de monitoria. 

O monitor selecionado irá auxiliar os professores nas seguintes 

atividades do curso:  

 Fazer o checklist e preparar os materiais das aulas práticas;  

 Auxiliar o professor na execução das aulas;  

 Auxiliar a coordenação no planejamento e organização geral das 

atividades do curso; 

 Auxiliar a coordenação a realizar a comunicação com os pós-

graduandos do curso e elaborar informes sobre as atividades a serem 

desenvolvidas. 

Para a inscrição na seleção de bolsa de monitoria, o candidato deverá 

estar regularmente matriculado no curso de especialização e enviar o Currículo 

Lattes atualizado e devidamente documentado para o e-mail pos.ecv@pucpr.br 

até o dia 31 de agosto de 2021. 

 

Critérios para seleção:  

 Os critérios que serão utilizados para seleção dos candidatos e 

consequente validação da Bolsa Parcial no curso serão:  

-   Ter cursado a cadeira de Psicologia do Esporte;  

- Participação em monitoria de disciplinas na graduação e/ou em 

especializações; 

-   Participação em Eventos Científicos de Psicologia do Esporte ou áreas afins; 

-   Publicação de trabalhos enfocando a Psicologia do Esporte ou áreas afins; 



- Estágios curriculares na área de Psicologia do Esporte;

-    Atuação profissional em Psicologia do Esporte; 

Obs. Em caso de necessidade será feita uma entrevista de forma remota com 

os candidatos.  

  

Os candidatos devem apresentar os documentos comprobatórios na 

ordem dos critérios de seleção apresentados nesse edital. 

Finalizado o prazo de inscrição e entrega da documentação 

comprobatória para análise do currículo, a comissão avaliadora, formada pela 

coordenação e corpo docente do curso, reunir-se-á a fim de fazer a seleção e 

definir a classificação dos candidatos.        
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