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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016, DE 09 DE AGOSTO DE 2016  

PROFESSOR VOLUNTÁRIO – PSICOLOGIA

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, C IÊNCIA E
TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, CAMPUS NOVA VENÉCIA,  torna pública a abertura de
inscrições para a Chamada Pública, para Professor Voluntário – Área: Psicologia para o Campus Nova
Venécia, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e
dá outras providências; Resolução CD Nº 03/2006, de 20 de abril de 2006 que regulamenta a atuação de
Professor Voluntário em atividades no CEFETES, e dá outras providências; e considerando o Projeto
Pedagógico  do  Curso  de Licenciatura  em Geografia  do Ifes  – Campus Nova  Venécia,  que  prevê  o
componente curricular Psicologia da Educação com a finalidade de atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público no Ifes, conforme discriminação a seguir:

1) PRÉ-REQUISITOS

Graduação em Psicologia em cursos reconhecidos pelo MEC e Pós-Graduação na área de Educação ou
Psicologia.

2) ATUAÇÃO

2.1 Planejar e lecionar o componente curricular Psicologia da Educação, com carga horária semestral de
60  horas  no  curso  de  Licenciatura  em  Geografia,  no  período  compreendido  entre  15/08/2016  e
23/12/2016, conforme plano de trabalho. As aulas ocorrerão uma vez por semana, de acordo com a
disponibilidade do voluntário informada no início do período, no turno noturno de 19hs às 22h10min.

2.2 A aceitação, por parte do docente, da condição de Professor Voluntário, constituir-se-á numa honraria
acadêmica,  não  lhe  cabendo  nenhum  tipo  de  remuneração  nem  gerando  vínculo  empregatício  ou
previdenciário entre o docente e a Instituição, conforme previsto no Parágrafo único do art. 1º da Lei
9608/98.

3) INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições serão realizadas nos dias  11/08/2016 e 15/08/2016, na Diretoria de Ensino do Ifes –
Campus Nova Venécia das 9h às 12h e das 13h às 17h.

3.2 No ato da inscrição o candidato deverá entregar uma cópia do currículo lattes e apresentar o  RG,
original e cópia do diploma de Graduação em Psicologia e comprovantes originais dos demais diplomas,
certificados  e  documentos  citados  no  currículo.  No  ato  da  entrega,  dos  documentos  será  realizada
entrevista com os candidatos.

4) SELEÇÃO E RESULTADOS

4.1  Os  candidatos  serão  selecionados  de  acordo  com a  maior  titulação,  experiência  profissional  e
entrevista;

4.2 A entrevista será realizada no ato da inscrição;

4.3 Só serão considerados para análise do currículo os títulos cujos originais forem apresentados no ato da
entrega/entrevista.



4.4 O resultado será disponibilizado no mural da portaria do campus e no site do ifes. A Diretoria de
Ensino realizará contato telefônico com o candidato selecionado.

5) DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO E DO SE U ENCERRAMENTO

5.1 As atividades terão início após a assinatura do termo de Adesão Semestral celebrado entre o Ifes
campus Nova Venécia e o prestador do serviço voluntário, o qual deverá ser arquivado na Coordenadoria
Geral de Gestão de Pessoas do Campus;

5.2 Após o encerramento do período de voluntariado a Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do
Campus emitirá declaração comprovando a atuação do docente voluntário.

5.3 O período de voluntariado poderá ser estendido para o semestre de 2017/1, a critério do profissional e
da Diretoria de Ensino (ouvido o Colegiado de Curso de Licenciatura em Geografia).

6) DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino do campus em conjunto com o Colegiado do
Curso de Licenciatura em Geografia. 

Nova Venécia, 09 de agosto de 2016

Welliton de Resende Zani Carvalho
Diretor-Geral
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PLANO DE TRABALHO

CURSO LICENCIATURA EM GEOGRAFIA

COMPONENTE CURRICULAR Psicologia da Educação CARGA HORÁRIA 60 horas

PERÍODO LETIVO 2016/2

15/08/2016 a 23/12/2016

CARGA SEMANAL 3 horas/aula

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Planejar e desenvolver o componente curricular Psicologia da 
Educação para a turma do 5º período do curso de Licenciatura em 
Geografia, com os objetivos de:

1) Refletir e questionar sobre a produção histórica das concepções de
homem subjacentes às abordagens do desenvolvimento humano e da
aprendizagem;

2) Apresentar criticamente os aspectos políticos e psicossociais que 
determinam os fenômenos ligados à aprendizagem humana;

3) Compreender o processo de ensino-aprendizagem como reflexo da
condição social, econômica e cultural em que vivem os homens;

4) Discutir fenômenos sociais contemporâneos que atravessam a 
Psicologia e a Educação. 

EMENTA
Constituição histórica da infância, da família e da escola. Teorias 
psicológicas do desenvolvimento humano e da aprendizagem. A 
dinâmica psicossocial da educação: práticas educacionais e cotidiano 
escolar. A produção do fracasso escolar. Questões contemporâneas: 
interfaces entre a Psicologia e a Educação.

CONTATOS: 
Ifes – Campus Nova Venécia
Rodovia Miguel Curry Carneiro, 799 – Santa Luzia – 29830-000 – Nova Venécia – ES  

Diretoria de Ensino (27) 3752 4330
Coordenadoria de Gestão Pedagógica (27) 3752 4338
Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas (27) 3752 4312


