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

Edital de Abertura de Inscrições para Seleção da
Monitoria para a Feira de Graduação, o XXI SEMIC e
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura
das inscrições para seleção de monitores para atuarem nos trabalhos da I Feira
de Graduação que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro de 2017; do Seminário
de Iniciação Científica - XXI Semic que acontecerá no período de 23 a 27 de
outubro de 2017 e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontecerá
de 23 a 27 de outubro de 2017.
1.

VAGAS
1.1. Serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas para alunos
regularmente matriculados na UEFS que tenham interesse e
disponibilidade para participar como Monitor(a) das atividades na
I Feira da Graduação, no XXI Semic e na Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia.
1.2. O número de vagas poderá ser alterado pela comissão organizadora
de acordo com as necessidades dos eventos.

2.

CALENDÁRIO
2.1. Período de inscrição: 11/09/2017 a 23/09/2017
2.2. Divulgação dos resultados: 2/10/2017. Os resultados serão
divulgados no mural da PROEX, na página internet
http://proex.uefs.br/  e nas redes sociais
2.3. Entrega de documentos: 3 a 4/10/2017
2.4. A reunião com os(as) monitores(as) acontecerá no dia 6/10/2017 às
10 horas da manhã na sala de aula da UATI – CAU II (Próximo do
Bandejão).

3.

REQUISITOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A
INSCRIÇÃO
3.1. Estar regularmente matriculado em um curso de graduação na
UEFS.
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Ter carga horária disponível de, no mínimo, 12 (doze) horas, nos
turnos integrais, durante os eventos.
Ter carga horária disponível de 08 (oito) horas semanais para
atividades de preparação do evento.
Evidenciar domínio e uso de recursos audiovisuais.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet através
formulário
on-line
que
encontra
no
endereço
https://goo.gl/forms/h7b58VehLdk6ULss2

4.

SELEÇÃO
4.1. A seleção será realizada por membros da Comissão Organizadora
da I Feira da Graduação, do XXI Semic e da Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, mediante análise da ficha de inscrição e
confirmação das informações solicitadas no Formulário.
4.2. Os(As) candidatos(as) selecionados(as) deverão apresentar, no
período estabelecido no item 2.3. deste edital, original e xerox dos
seguintes documentos:
4.2.a. Carteira de Identidade;
4.2.b. Guia de matrícula atualizada em Curso de Graduação da
UEFS;
4.2.c. Certificados de participação de Monitoria em atividades
de Extensão (se houver).
4.3. Serão desclassificados os(as) candidatos(as) que não apresentarem
a documentação solicitada no item 4.2.a e 4.2.b.

5.

ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA MONITORIA
5.1. Os monitores têm como função:
5.1.a. Desenvolver atividades orientadas pela comissão
organizadora da I Feira da Graduação, do XXI Semic e da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;
5.1.b. Cumprir a carga horária mínima e o horário estabelecido
para realização das atividades de monitoria.
5.2. Os monitores serão avaliados pela Comissão Organizadora do
evento em relação às atribuições do exercício da monitoria.
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6.

DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O número de candidatos convocados corresponderá ao número de
vagas concedidas. Caso a comissão julgue necessário, poderão ser
convocados um número diferente de monitores respeito aquele
previsto.
6.2. O exercício da monitoria não será remunerado;
6.3. Os monitores 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. As vagas previstas serão distribuídas conforme as necessidades da
organização do evento e horários preenchidos pelos candidatos;
6.6. Os monitores têm como função auxiliar a Comissão Organizadora
do evento, bem como colaborar no atendimento aos palestrantes,
comunicadores e participantes em geral;
6.7. Os casos omissos, neste Edital, serão respondidos pela PROEX,
pela PPPG e pela PROGRAD.

Feira de Santana, 06 de setembro de 2017.

Prof. Dr. Mirco Ragni

Coordenador de Extensão da UEFS

