
 
Edital de seleção de monitoria para o VIII Congresso Nacional de 

Psicanálise, Direito e Literatura - VIII CONPDL 2019 
 
A equipe organizadora do VIII Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura torna             
público que estão abertas as inscrições para seleção de monitores e monitoras para apoio              
técnico e logístico nas atividades da sétima edição do congresso, que acontecerá nos dias 18,               
19 e 20 de setembro deste ano nas dependências da FAFICH, campus Pampulha da UFMG,               
de acordo com a programação, que pode ser acessada no site do evento: www.conpdl.com.br. 
 
I - Das disposições preliminares: 
 
1.1 A seleção se dará em conformidade com os critérios apresentados neste edital, cabendo às               
candidatas e aos candidatos a observância e o cumprimento dos mesmos; 
 
1.2 A seleção dos candidatos se dará a partir da seguinte etapa: 
 

Entrevista avaliativa, de caráter eliminatório, cujos horários e local serão divulgados           
posteriormente via e-mail da candidata ou do candidato, sendo de inteira responsabilidade da             
mesma e do mesmo tanto a verificação do endereço eletrônico informado no ato da inscrição,               
quanto do agendamento de sua entrevista. Assim como a avaliação do curriculum            
vitae/lattes, do/da candidato/a, enviado junto com sua inscrição. 

 
II - Das inscrições: 
 
2.1 As candidatas e os candidatos interessados deverão realizar suas inscrições através do             
e-mail conpdl@gmail.com até às 23h:59min do dia 30 de agosto de 2019, devendo conter              
anexados os seguintes documentos: curriculum vitae/lattes e histórico escolar. As inscrições           
com documentação incompleta serão desconsideradas.  
 
III - Das entrevistas e dos resultados:  
 

http://www.conpdl.com.br/
mailto:conpdl@gmail.com


3.1 As entrevistas serão realizadas entre 02/09/2019 e 03/09/2019, presencialmente na           
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Outras informações, sobre sala e horário, serão             
divulgadas oportunamente via endereço eletrônico informado pela interessada ou pelo          
interessado. 
 
3.2 Os resultados serão divulgados no dia 5 de setembro de 2019 no site do congresso                
(www.conpdl.com.br). 
 
IV - Das atribuições da(s) monitora(s) e do(s) monitor(es): 
 
As alunas e/ou os alunos selecionados estarão responsáveis pelas seguintes funções durante a             
realização do evento: 
  

4.1 Participação de treinamento prévio, obrigatório, organizado pela comissão de          
logística do VIII CONPDL; 

4.2 Cumprimento de carga horária de trabalho estabelecida pela equipe durante as            
atividades previstas pelo congresso - de acordo com programa do evento que pode ser              
encontrado no site do evento; 

4.3 Realização de credenciamento dos e das participantes do evento em todos os dias; 
4.4 Organização de material de credenciamento juntamente com a comissão de           

logística; 
4.5 Passagem de lista de presença a todos participantes para posterior emissão de             

certificados; 
4.6 Prestação de informações diversas aos participantes do congresso sobre a           

programação e sobre a localização de salas, auditórios e prédios nos quais ocorrerão as              
atividades previstas no programa do evento; 

4.7 Realização de quaisquer outras atividades previstas no plano de atribuições da            
comissão de logística do VIII CONPDL quando solicitadas oportunamente por esta comissão.  
 
V - Das contrapartidas ao corpo de apoio técnico e logístico selecionado: 
 
As contrapartidas oferecidas pela equipe organizadora do VIII CONPDL às monitoras e aos             
monitores que garantirem o bom cumprimento de suas respectivas atribuições, encontram-se           
listadas abaixo. Esclarecemos, contudo, que não se trata de um cargo remunerado ou             
assalariado. Seguem as contrapartidas oferecidas pela equipe organizadora do VIII CONPDL: 
 

5.1 Isenção na taxa de inscrição do VIII CONPDL; 
5.2 Certificação de participação no evento como monitores, bem como de           

participantes do congresso; 
5.3 Documentação comprobatória da carga horária das atividades exercidas para fins           

de aproveitamento de créditos, para os monitores que cursem graduações tanto na            

http://www.conpdl.com.br/


Universidade Federal de Minas Gerais, quanto em outras instituições de ensino, e para outros              
fins não acadêmicos que possam ser necessários. 

 
 
 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2019. 
 

Equipe Organizadora do  
VIII CONDPL - 2018 

 


