"IX WORKSHOP INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA"
CHAMADA PARA MONITORES VOLUNTÁRIOS

Alunos da UEFS: querem participar desta iniciativa?
Inscrições: de 30 de agosto até 22 de setembro de 2017!

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O IX WORKSHOP INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA
OBJETIVO GERAL:
Oportunizar aos acadêmicos conhecimentos e vivências na dinâmica de um evento científico regional e
nacional, por meio do envolvimento em atividades administrativas da UEFS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Capacitar os acadêmicos para a organização do evento;
• Orientar os acadêmicos quanto à relevância da participação para as atividades complementares,
pesquisas e extensão;
• Qualificar a formação dos acadêmicos dos Cursos da UEFS.
NÚMERO DE VAGAS:
Serão selecionados 10 (dez) estudantes monitores voluntários.
COMISSÃO DE SELEÇÃO:
A comissão organizadora do IX Workshop de Internacionalização Universitária, promovida pela Assessoria
Especial de Relações Institucionais – AERI, torna público:
Art. 1° Das disposições públicas:
§ 1° O processo seletivo a que se dispõe esta Chamada visa selecionar acadêmicos regularmente
matriculados para o ingresso na monitoria do evento.
§ 1.1 A monitoria iniciará após o lançamento do resultado final, onde atuarão na organização do evento em
parceria com a comissão organizadora.
§ 1.2 Serão ofertadas 10 (dez) vagas para os classificados.
§ 2º O acadêmico selecionado para monitoria terá a garantia de inscrição no evento como participante
incluso e receberá, no final do evento, certificação como monitor.
§ 2.1 O acadêmico selecionado não receberá remuneração financeira, nem qualquer subsídio para
transporte e alimentação.

§ 2.2 A ausência do acadêmico em algum período da sua escala, seja no treinamento, seja no próprio
evento, bem como apresentação comportamental antiética ou inadequada mediante avaliação da
comissão organizadora do evento acarretará automaticamente em seu desligamento.
Art.2°. Das realizações das atividades:
§ 1° Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pela comissão organizadora, sabendo-se que o
monitor aprovado deverá:
§ 1.1 Antes do Evento: Participar de atividades para divulgação do evento no Campus da UEFS; participar
do treinamento preparatório que acontecerá dia 03 de outubro, às 9h na AERI; participar de outras
atribuições a critério da comissão.
§1.2 Durante o Evento: Recepcionar os palestrantes e participantes; orientar os participantes e esclarecer
dúvidas; participar como monitor das outras subcomissões; participar de outras atribuições a critério da
comissão.
§1.3 Depois do evento: Entregar certificados pendentes, realizar atividades burocráticas, tais como
tabulações e socialização das avaliações do evento, realizar outras atribuições a critério da comissão.
Art.3°. Das Inscrições para monitoria.
3.1 As inscrições para monitoria deverão ser realizadas por e-mail ( aeri@uefs.br) com o Formulário de
inscrição devidamente preenchido, conforme Anexo I.
Art. 4° Do Processo Seletivo
§1° A seleção será realizada por meio de entrevista no dia 27 de setembro de 2017, às 8h30
pontualmente, na AERI, Prédio da Administração Central.
§2° A entrevista visa coletar dados referentes aos interesses do candidato e demais aspectos atinentes à
escolha e ao exercício da Monitoria.
§3° O não comparecimento do candidato, por qualquer motivo, implicará na sua desclassificação.
Art.5° Da Classificação Final
§1° A classificação final será realizada em ordem alfabética e o resultado será divulgado no dia 29 de
setembro de 2017.
Art.6° Considerações Finais
§1° O não comparecimento do candidato convocado no prazo estipulado no momento da convocação, ou a
não aceitação da vaga, acarretará o cancelamento da sua classificação e, em conseqüência, será chamado o
próximo candidato em reserva.
§2° A inscrição nesta Chamada implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas.
§3° A comissão organizadora poderá verificar a veracidade de qualquer informação prestada pelo
candidato. A inverdade de qualquer informação implicará na desclassificação.
§4° Quaisquer situação não prevista no presente edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
Evento.
Feira de Santana, 28 de agosto de 2017

Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira
Assessora Especial de Relações Institucionais

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO - MONITORES VOLUNTÁRIOS

Nome do candidato (a): _________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________ Telefone: ________________________________
Curso: ________________________________ Semestre:________________ N° da Matrícula: ________________
Já participou como Monitor de algum evento da UEFS? ( ) Sim ( ) Não Qual? ___________________________

À Assessoria Especial de Relações Institucionais – AERI, declaro, para os devidos fins que, em caso de classificação no
Processo Seletivo para Monitor Voluntário no IX WORKSHOP INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA, disponho 20
(vinte) horas semanais para cumprimento das atividades referentes ao evento. Na seguinte forma:
Dia 10/10/2017
Dia 11/10/2017
Dia 16/10/2017
Dia 17/10/2017
Dia 18/10/2017

Turno (
Turno (
Turno (
Turno (
Turno (

)matutino
)matutino
)matutino
)matutino
)matutino

Turno (
Turno (
Turno (
Turno (
Turno (

)vespertino
)vespertino
)vespertino
)vespertino
)vespertino

Declaro que as informações contidas neste documento são verdadeiras e que o compromisso firmado neste
documento será cumprido.
Estou ciente das normas desta Chamada e de que a minha aprovação nesta Seleção não implica na concessão de
bolsa ou remuneração, assino o presente requerimento.

___________________________, ____ de __________ de 2017.

_____________________________________________
Assinatura do Candidato

