
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE MONITORIA DIGITAL 
PARA DIVULGAÇÃO DA FLIFS VIRTUAL 2021

 
A Comissão Organizadora da FLIFS – Feira do Livro 
Literário e Cultural de Feira de Santana – Bahia, 
atribuições, torna pública a abertura das inscrições para seleção de 
monitores(as) com a finalidade de atuarem no período de agosto e 
setembro de 2021, nos trabalhos de divulgação da FLIFS 
Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de Santana
 
1. VAGAS 
1.1. Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas para alunos(as) de 
graduação da UEFS e alunos de outras Instituições de Ensino 
Superior que tenham interesse e disponibilidade para participar como 
Monitor (a) das atividades de divulgação da  FLIFS VIRTUAL, sendo 
dispobilizadas 30 (trinta) vagas para alunos da UEFS e 10 (dez) para 
as demais Instituições, cujas atividades serão desenvolvidas 
perfis pessoais das redes sociais (Instagram e Facebook).
 
2. CALENDÁRIO 
2.1. Período de inscrição: 22/07/2021 a 31/07/2021.
2.2. Divulgação dos resultados: 03/08/2021. 
       Os resultados serão divulgados na PROEX e no endereço 
www.proex.uefs.br/www.flifsficial.uefs.br; 
2.3. Reunião com os(as) monitores(as): 04/08/2021 (
       Horário: 16h. 
       Local: Plataforma GoogleMeet. 
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3. INSCRIÇÃO 
3.1. O processo de inscrição para monitor(a) de divulgação da FLIFS 
VIRTUAL está aberto para estudantes regularmente 
curso de graduação da UEFS e Estudantes de outras Instituições de 
nível superior; 
3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente
através do formulário de inscrição 
(https://forms.gle/VuHcH3uzPNPGB6Az9); 
 
4. SELEÇÃO 
4.1. A seleção será realizada por membros da Comissão 
Organizadora da FLIFS VIRTUAL, mediante análise do perfil pessoal 
do Instagram e Facebook; 
4.2. O(a) candidato(a) deverá ter carga horária disponível para 
realização das atividades de divulgação virtual da FLIFS 
Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de Santana;
4.3. Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão disponilizar o 
endereço de seu perfil pessoal, número de whatsapp e e
4.4. Serão desclassificados os(as) candidatos(as) que não 
disponibilizarem os perfis e número de whatsapp ou que 
cumprirem com as exigências descritas nesta chamada.
 
 
5. ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA MONITORIA 
5.1. Os(as) monitores(as) deverão: 
a) Participar das reuniões e treinamentos promovidos pela Comissão 
Organizadora; 
b) Comprometer-se a divulgar, em suas redes sociais conteúdo 
publicado nos perfis oficias da FLIFS, que são @flifsoficial
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e Facebook); youtube/flifsoficial; 
c) Repostar, em seus perfis pessoais, todos os cards e textos 
publicados pela Comissão Organizadora, prioritariamente 
Facebook, sem alterar o conteúdo do mesmo; 
d) Participar da escala de atividades da FLIFS, na moderação de 
chats do Canal do Youtube durante o evento; 
e) Cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas, prevista nesta 
chamada. 
5.2. Os(as) monitores(as) serão avaliados pela Comissão 
Organizadora do evento em relação às atribuições do exercício da 
monitoria. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. O número de candidatos(as) convocados corresponderá ao 
número de vagas oferecidos nesta chamada; 
6.2. O exercício da monitoria não será remunerado; 
6.3. Os(as) monitores(as) receberão certificado correspondente à 
carga horária trabalhada; 
6.4. O ato de inscrição para este processo seletivo implica, para o 
candidato, o conhecimento do conteúdo deste Edital e cumprimento 
do mesmo. 
6.5. Será criado um grupo de Whatsapp onde todos(as) os(as) 
monitores selecionados deverão partipar. 
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