
  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DO ESPORTE 

Edital Nº 002 

Seleção de monitores para trabalhar no VIII Congresso ABRAPESP/2021. 

 

A Comissão Organizadora do Congresso da Associação Brasileira de Psicologia do 

Esporte (ABRAPESP) torna público que estão abertas as inscrições para  monitores, que 

atuaram durante todo evento a ser realizado entre os dias 19 a 21 de novembro de 2021, de 

forma virtual. Os interessados deverão atender aos requisitos e obedecer ao cronograma para 

a seleção especificado neste edital. 

 

1 – Fundamentação Normativa 

 

Entre os dias 19 e 21 de novembro, irá acontecer, de forma remota, o VIII Congresso 

ABRAPESP de Psicologia do Esporte, um evento bianual, promovido pela Associação Brasileira 

de Psicologia do Esporte. Os congressos da Abrapesp se propõem a debater temas emergentes 

na Psicologia do Esporte e do Exercício Físico, com foco na prática e na produção de 

conhecimento na área de ciências do esporte, nas mais diversas áreas de atuação da Psicologia 

do Esporte.  

O evento deste ano traz como temática Ciência, movimento e esporte: cuidados éticos e 

responsabilidade profissional. Neste evento serão abordados os grandes desafios a que fomos 

lançados na prática da psicologia do esporte em tempos de pandemia, além de tanto outros 

desafios presentes nesta área que vem se consolidando cada vez mais no nosso país. Diversas 

atividades serão propostas, para levar aos participantes do evento um movimento reflexivo que 

seja um facilitador na formação de estudantes e profissionais mais qualificados para o cuidado 

no contexto da prática, bem como na produção de conhecimento. 

 

2 – Público-alvo e número de vagas 

 

Discentes de cursos de Graduação e Pós-Graduação em Psicologia ou Educação Física, 

devidamente matriculados no ano de 2021, em qualquer semestre dos referidos cursos. Os 

candidatos deverão ter afinidade com ações do evento e  disponibilidade de no mínimo 2 horas 

semanais antes do evento, após aprovação para treinamento e estar disponível durante os 3 dias em 



  

 

que o congresso estará acontecendo. Espera-se ainda que os candidatos demonstrem zelo pelo 

grupo e se comprometam com  excelência da realização do evento em questão, tanto no âmbito 

geral quanto pessoal. 

Para o presente edital serão ofertadas 10 (dez) vagas para discente, com ingresso 

imediato como parte integrante dos staffs do evento, e mais 04 (quatro) vagas que comporão 

o grupo de suplentes. 

3 - Requisitos para participar no processo seletivo  

ACADÊMICO: Capacidade e habilidades para trabalhar em ambiente virtual; Recebimento e 

direcionamento de palestrantes, auxílio a palestrantes, check-in nos minicursos, coordenação 

de pessoal, auxílio na sessões de apresentação de trabalhos, auxílio aos organizadores do 

evento  e da diretoria da Abrapesp. 

Prezar pelo bom andamento do Congresso, boa conduta com congressistas, palestrantes e 

comissão organizadora. 

 

4 - Das inscrições 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 
congresso@abrapesp.org.br, no período compreendido entre os dias 13 e 23 de outubro de 
2021. 

 

4.1 - Da documentação e das ações exigidas para a inscrição: 

 

4.1.1 - Cópia do Comprovante de matrícula 2021.2 (ou semestre vigente em sua universidade, 

considerando os atrasos decorrentes da pandemia). 

4.1.2 – Carta de intenções para participar como monitor, indicando o que leva o cadidato a ter 

este interesse e apresente suas habilidades para exercer tal função.  

 

4.2 - A ausência de qualquer um dos documentos acima citados, até a data limite, inviabiliza a 

confirmação da inscrição. 



  

 

5 – Do Cronograma para o processo seletivo. 

 

Processo Seletivo Datas Locais 

Preenchimento da ficha 

de inscrição e entrega da 

documentação 

13 a 23 de 

outubro de 2021 

congresso@abrapesp.org.br 

Divulgação da relação de 

candidatos pré- 

selecionados para a 

entrevista. 

26 de outubro de 

2021 

Será enviado por email e será divulgado no 

site da Abrapesp a lista do aprovados 

Entrevista com 

candidatos 

selecionados 

o 
A definir  

Resultado Preliminar 30/10/2021 
Será enviado por email e será 

divulgado no site da Abrapesp a lista 

do aprovados 

Recurso Até 02/11/2021 
 

Divulgação do Resultado 03/11/2021 
Será enviado por email e será 

divulgado no site da Abrapesp a lista 

do aprovados 

Treinamento de 

monitores 

05 a 18/11/2021 
Plataforma googlemeet 

 

5.1 - Informações adicionais ao cronograma para o processo seletivo: 

5.1.1 - Esse calendário poderá sofrer alterações e caberá ao candidato acompanhar as etapas 

através do site https://www.abrapesp.org.br/:  

5.1.2 – A não participação na entrevista para o candidato pré-selecionado implicará em 

desclassificação do processo seletivo, salvo mediante entrega de comunicação prévia à 

comissão de seleção (declaração escrita, com a possibilidade de documentos anexos), cuja 

justificativa for considerada pertinente e receba deferimento.  



  

 

 

6 – Da comissão avaliadora e dos critérios de pontuação para o processo seletivo 

6.1 A comissão avaliadora para esse processo seletivo será composta  por membros da 

comissão organizadora do evento, uma professora            na condição de presidente, e por uma 

representação da comissão científica. 

 

7 - Das disposições Finais 

7.1 – Cada candidato inscrito assumirá imediata ciência e anuência de todas as orientações 

e exigências contidas neste edital; 

7.2 - O não atendimento de qualquer item em suas respetivas datas contidas no cronograma 

e nas orientações do processo seletivo implicará na desclassificação do candidato, sem 

possibilidade de recurso; 

7.3 – Caso seja identificada alguma inveracidade nos documentos encaminhados pelo 

candidato, este será notificado e declarado inapto para o pleito.  

7.4 – Aos discentes que forem selecionados e venham a compor o grupo, é importante a 

ciência de que serão avaliados durante todo evento, individualmente e coletivamente. E desta 

forma, caso verifique-se o não cumprimento das obrigações contidas nas normativas legais do 

grupo, no termo de compromisso do aluno e nas regras internas de boa conduta, estes serão 

notificados e orientados. 

7.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela comissão que forma a banca examinadora do 

processo seletivo; 

7.6 – Todos os monitores receberão gratuidade na incrição do evento, e poderão 

acompanhar as atividades, quando não estiverem em alguma função definida durante o 

treinamento.  

7.7 Todos os monitores receberão certificado de organização de evento (30 horas) 

 

Petrolina, 13 de outubro de 2021. 

 

Profa Dra ERIKA HOFLING EPIPHANIO 

Coordenadora do Congresso ABRAPESP de Psicologia do Esporte 


