Dias 01, 02 e 03 de abril de 2020
Campus de Engenharias e de Ciências Agrárias – UFAL
CECA – Rio Largo
CONGRESSO DE RECURSOS ENERGÉTICOS E MEIO AMBIENTE
EDITAL EXTERNO DE MONITOR

A Comissão Organizadora do Congresso de Recursos Energéticos e Meio Ambiente
no uso de suas atribuições legais torna público o edital de processo seletivo para os cargos
de Monitor do evento, visando estudantes que possuam devido interesse e disponibilidade
comprovados. Serão disponibilizadas 10 vagas neste edital.
1.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do e-mail
‘pec.ceca.ufal@gmail.com’, contendo “Seleção de Monitor” como assunto da
mensagem;
1.2.
Obrigatoriamente no corpo da mensagem deve ser escrito o nome
completo, o curso, o contato (telefone com DDD e e-mail pessoal ou
profissional). É importante ser nessa ordem a fim de ajudar a comissão
responsável pela análise da documentação;
1.3.
Anexo ao e-mail de solicitação, a/o estudante deve apresentar todos
os documentos comprobatórios listados no tópico 2 deste documento, em
formato PDF, juntamente ao formulário de inscrição contido no Anexo;
1.4.
O prazo máximo para inscrição no processo seletivo de Monitor
é até às 23h59min do dia 02/03/2020;
1.5.
O resultado será divulgado no dia 05/03/2020;
1.6.
O/a estudante selecionado(a) para fazer parte do Monitor deverá se
apresentar ao Programa Especial de Capacitação Discente (PEC) do Campus
de Engenharias e Ciências Agrárias (CECA) no dia 19/03/2020, em horário
ainda a ser definido, para se reunir com a comissão organizadora;
1.7.De acordo com o presente edital, o/a estudante selecionado(a) para fazer
parte do Monitor terá o direito a: certificado de organização do evento como Monitor;
1.8.
As solicitações serão analisadas pela Comissão Organizadora do
evento e o resultado será divulgado individualmente pelo e-mail informado pelo
participante.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

A DOCUMENTAÇÃO
Formulário de inscrição;
Comprovante de matricula;
Currículo;
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3. ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES
A monitoria destina-se a aluno que tem interesse e aptidão para a gestão de eventos
acadêmicos e científicos, ou que deseja experimentar atividades neste campo de atuação.
Nessa função, cabe ao monitor, nas atividades que antecedem a Semana Científica e
durante o referido evento:
a) Auxiliar nas ações de planejamento, organização e execução, bem como
todos os detalhes operacionais relacionados a realização do evento;
b) Colaborar na divulgação do referido evento;
c) Contribuir com a organização dos formulários de avaliação e seus
resultados.
d) Colaborar na produção do relatório do evento, conforme orientações da
Comissão organizadora.
e) Durante o evento, o monitor deve:
1) Organizar os locais do evento para atender a programação;
2) Recepcionar os palestrantes e participantes;
3) Orientar os participantes e esclarecer dúvidas;
4) Dentre outras atribuições a critério da Comissão.
4. A respeito dos termos deste edital
A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, sendo que o seu não cumprimento, por parte dos
monitores, das regras, normas e determinações deliberadas pela Comissão Organizadora,
resultará na eliminação do monitor das suas funções.
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