UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX
EDITAL Nº 001/2018/UEPB/PROEX
Dispõe sobre oferta de vagas para monitores para o II SEMINÁRIO DE
EXTENSÃO – SEMEX/ 2018
PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORES PARA O II
SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA UEPB
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba torna público o edital
de seleção de monitores para o II SEMEX – Seminário de Extensão da UEPB a ser
realizado nos dias 9 e 10 de maio de 2018, monitores para colaborar no referido evento,
conforme as normas e condições abaixo estabelecidas:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O processo seletivo sobre o qual dispõe este edital visa selecionar acadêmicos dos
Cursos de Graduação (Licenciatura e Bacharelado) e Pós-graduação da Universidade
Estadual da Paraíba para atuarem como monitores no evento II SEMEX – Seminário de
Extensão organizado pela Pró-reitora de Extensão.
1.2 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. Constitui-se, assim, em um incremento na formação discente, possibilitando
sua iniciação como agente crítico e construtor dos processos acadêmicos e sociais.
1.3 São Pré-requisitos exigidos do (a) aluno (a) para ser um (a) monitor (a) do II SEMEX:



Estar devidamente matriculado (a) em um dos cursos de Graduação ou PósGraduação da Universidade Estadual da Paraíba;



Cursar, obrigatoriamente, do terceiro ao nono semestre do curso no qual esteja
matriculado (a);



Ter disponibilidade para participar das reuniões e atividades preparatórias para o
II SEMEX;



Estar disponível integralmente no período de realização do II SEMEX nos dias 9
e 10 de maio de 2018, no turno escolhido pelo candidato;



Participar ativamente do processo de organização e execução do evento; e



Ser crítico para discutir e propor soluções pertinentes à experiência da monitoria.

2. DO PROCESSO SELETIVO
2.1 O processo seletivo para monitores seguirá o seguinte cronograma:


Período de inscrição: de 13 a 20 de abril/2018.



Reunião com os candidatos inscritos na PROEX: 20 de abril/2018.



Divulgação da Seleção dos Monitores: 23 de abril/2018.



Período de trabalho dos Monitores: 24 de abril a 10 de maio de 2018.

2.2 As inscrições serão realizadas na secretaria da Pró-Reitoria da Extensão, através de
formulário padrão.
2.3 No ato da inscrição os candidatos devem entregar a seguinte documentação:
a) Histórico escolar;
b) Declaração de disponibilidade de tempo para atuação no evento (disponível na
secretaria da PROEX); e
d) Currículo Vitae atualizado.
2.3 As etapas do Processo Seletivo são:
a) Preencher o formulário padrão de inscrição na secretaria da PROEX;
b) Participar da reunião com os inscritos no dia 20 de abril de 2018 às 09h00min;
c) Avaliação do Histórico Escolar e do Currículo Vitae do (a) aluno (a).

3. DAS VAGAS
3.1 Estão sendo ofertadas 20 vagas para alunos (as) dos cursos de graduação e pósgraduação da UEPB.
4. DO RESULTADO
4.1 O resultado do processo seletivo será publicado no site na UEPB.
4.2 A participação no programa de monitoria não estabelece qualquer vínculo
empregatício com a Instituição.
4.3 Ao monitor será concedido certificado inerente às funções desenvolvidas no evento.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR
5.1São atribuições do monitor para o evento:
a) Participar das reuniões para as quais forem convocados;
b) Engajar-se nas atividades de divulgação;
c) Participar da organização de documentos e materiais;
d) Participar de reuniões junto à Comissão Organizadora;
e) Realizar as atividades de credenciamento dos participantes do evento;
f) Atender as demandas do evento sob a orientação do Coordenador da Comissão da
qual fará parte, nos horários determinados;
g) Organizar os locais do evento para atender a programação;
h) Recepcionar os palestrantes e participantes; e
i) Orientar os participantes e esclarecer dúvidas.
6. DA CARGA HORÁRIA
6.1 Durante a realização do evento caberá aos monitores desenvolver as suas atribuições
em 4 (quatro) horas diárias, em um dos dois turnos disponíveis (manhã e tarde), no
período de 9 a 10 de maio de 2018. O turno da manhã será das 8h às 12h e da tarde: 14h
às 18h. O horário escolhido pelo candidato (a) deve ser compatível com a
disponibilidade acadêmica, sendo inviável o desempenho de atividades no mesmo
horário em que esteja comprometido com sala de aula e outras atividades.

6.2 O controle das atividades de cada monitor será feita mediante documentos de
frequência, assiduidade e pontualidade. A ausência não justificada, falta de assiduidade
e pontualidade, assim como comportamento antiético poderá inviabilizar o recebimento
do certificado de monitora.
6.3 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 consequência, será chamado o candidato classificado logo em
seguida, obedecendo à ordem de classificação.
7. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do II
SEMEX, sendo o resultado divulgado posteriormente.
Campina Grande, 12 de abril de 2018.

José Pereira da Silva
Pró-Reitor de Extensão/UEPB

