
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal No 77.498  de  27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial No 874/86 de 19/12/86 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DA 

MONITORIA PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO  
DA 12ª FLIFS 

 
 

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas 
atribuições, torna pública a abertura das inscrições para seleção de monitores(as) para atuarem no período de 
maio a setembro de 2019, nos trabalhos de divulgação e mobilização da 12ª FLIFS - Feira do Livro/Festival 
Literário e Cultural de Feira de Santana. 
 
1. VAGAS 

1.1. Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas para alunos(as) de graduação em Licenciaturas e que tenham 
interesse e disponibilidade para participar como Monitor (a) das atividades de divulgação e mobilização da 
12ª FLIFS - Feira do Livro, cujas atividades serão desenvolvidas na UEFS, em faculdades particulares, em 
escolas particulares, estaduais e municipais; em instituições filantrópicas; empresas; no comércio e/ou em 
outros locais estabelecidos pela comissão organizadora do evento.  

 
2. CALENDÁRIO 

2.1. Período de inscrição e envio de documentos: 26/03/2019 a 12/04/2019. 
2.2. Divulgação dos resultados: 02/05/2019. 
       Os resultados serão divulgados na PROEX e no endereço http://proex.uefs.br/. 
2.3. Reunião com os(as) monitores(as): 07/05/2019 (terça-feira). 
       Horário: 10h. 
       Local: Sala de Aula do PARFOR. 

 
3. INSCRIÇÃO 

3.1. O processo de inscrição para monitor(a) de divulgação e mobilização da 12ª FLIFS está aberto para 
estudantes regularmente matriculados em curso de graduação em Licenciatura na UEFS; 
3.2. O(a) candidato(a) deverá ter carga horária disponível para realização das atividades de divulgação e 
mobilização da 12ª FLIFS - Feira do Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de Santana; 
3.3. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet através do email: 
monitor.divulgacao.flif@gmail.com. 
 

5. SELEÇÃO 
5.1. A seleção será realizada por membros da Comissão Organizadora da 12ª FLIFS, mediante análise da 
ficha de inscrição e da documentação exigida. 
5.2. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão enviar via email, no período da inscrição, os seguintes 
documentos digitalizados: 

a) Ficha de Inscrição do Anexo I deste Edital; 
b) Carteira de Identidade; 
c) Guia de matrícula atualizada em Curso de Graduação da UEFS; 
d) Certificados de participação de Monitoria em atividades de Extensão (se houver);  
e) Certificado de atuação em sala de aula (se houver). 

5.3. Serão desclassificados os(as) candidatos(as) que não apresentarem a documentação solicitada no item 
5.2. 

 
 
 
 
 



6. ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA MONITORIA
6.1. Os(as) monitores(as) têm como função

a) Desenvolver atividades de divulgação e mobilização 
b) Cumprir a carga horária e o 

6.2. Os(as) monitores(as) serão avaliados pela Comissão Org
do exercício da monitoria. 

 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O número de candidatos(as) convocados corresponderá ao número de vagas 
7.2. O exercício da monitoria não será remunerado;
7.3. Os(as) monitores(as) receberão certificado 
7.4. O ato de inscrição para este processo seletivo implica
deste Edital e cumprimento do mesmo

 
 

  

DA MONITORIA 
m como função: 

Desenvolver atividades de divulgação e mobilização da 12ª FLIFS; 
e o horário estabelecido para realização das atividades de monitoria

serão avaliados pela Comissão Organizadora do evento em relação à

convocados corresponderá ao número de vagas 
O exercício da monitoria não será remunerado; 

receberão certificado correspondente à carga horária trabalhada;
crição para este processo seletivo implica, para o candidato

este Edital e cumprimento do mesmo. 

 

para realização das atividades de monitoria. 
anizadora do evento em relação às atribuições 

convocados corresponderá ao número de vagas oferecidos neste Edital; 

carga horária trabalhada; 
para o candidato, o conhecimento do conteúdo 

Feira de Santana, 25/03/2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Márcio Campos Oliveira 
Pró-Reitor de Extensão 



 
 
 
 
 
 

12 ª FLIFS  
FESTIVAL LITERÁRIO E CULTURAL DE FEIRA DE SANTANA 

PERÍODO: 24 a 29 de setembro de 2019 
 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO - MONITORIA DIVULGAÇÃO 
 

DADOS PESSOAIS 

NOME 

 
R.G.  CPF 
  

COMPLEMENTO BAIRRO 

  
CEP MUNICÍPIO 

  
EMAIL CELULAR/WHATSAPP 

  
CURSO/UNIVERSIDADE SEMESTRE Nº DE MATRÍCULA 

   
   
DADOS PARA A MONITORIA 
JÁ FOI MONITOR DA FEIRA DO LIVRO?  SIM  NÃO 
TEM EXPERIÊNCIA COM MONITORIA?  SIM  NÃO 
TEM EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA?  SIM  NÃO 
CITE EVENTOS EM QUE FOI MONITOR(A): 

 
 
 
 
 
 

 

Feira de Santana, ____/____/_____ 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 

 


