
 
EDITAL DE MONITORIA NÃO REMUNERADA 

 

79ª Semana Brasileira de Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem 

10ª Semana de Enfermagem da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

“A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar” 

“As dimensões do cuidado de Enfermagem no ciclo da vida” 

 

A Comissão Organizadora da 10ª Semana de Enfermagem da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, no uso de suas atribuições torna público este edital para seleção de 

estudantes de graduação das Instituições de Ensino Superior para a função de monitor não 

remunerado referente às atividades prévias e durante o evento.  

 

1. VAGAS 

Serão ofertadas 20 vagas para atividades de monitoria não remunerada nas subcomissões do 

evento. Dessas, 10 vagas estão reservadas para estudantes de Graduação da UFRB.  

 

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

2.1 Os candidatos às vagas de monitoria do evento deverão contemplar todos os requisitos a 

seguir:  

I. Idade igual ou superior a 18 anos;  

II. Estar devidamente matriculado em Curso de Graduação de Saúde em Instituição de Ensino 

Superior;  

III. Disponibilidade para atividades pré-evento e no dia de realização do evento;  

V. Disponibilidade para participar de reuniões e atividades preparatórias para o evento.  

 

3. ATRIBUIÇÕES GERAIS DO MONITOR  

3.1 Nas atividades pré-evento:  

I. Participar das reuniões do evento;  

II. Realizar divulgação do evento;  

III. Seguir as orientações e supervisão do Coordenador de Monitoria;  

IV. Auxiliar, quando necessário, as demais Comissões do evento.  

 

3.2 Durante o evento:  



 
I. Acolher convidados e participantes do evento;  

II. Participar do credenciamento e entrega de materiais;  

III. Auxiliar na organização das atividades de infraestrutura;  

IV. Orientar os convidados e participantes sobre os locais das atividades realizadas em cada dia 

do evento;  

V. Atuar na resolução de problemas;  

VI. Acompanhamento das atividades de apresentação de trabalhos e palestras;  

VII. Condução de listas de presença. 

 

4. INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma online (https://bit.ly/2HmV5o9), 

no período de 16 a 22 de abril de 2018. 

4.2 As inscrições com preenchimento incompleto do Formulário de Inscrição Online e/ou fora 

dos padrões deste edital serão indeferidas.  

4.3 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Monitoria do evento.  

 

5. SELEÇÃO  

5.1 A seleção ocorrerá em etapa única, classificatória, do tipo entrevista online a ser pontuada 

conforme o Anexo I;  

5.2 O candidato poderá alcançar uma pontuação máxima de 10 pontos;  

5.3 Serão considerados classificados e convocados os candidatos que ocuparem até a 20º 

posição;  

5.4 Em caso de desistência, antes do início do evento, serão convocados os candidatos 

classificáveis;  

5.5 Serão considerados classificáveis os candidatos que ocuparem da 21° até a 40° posição.  

 

6. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

6.1 Serão considerados como critérios de desempate:  

I. Candidato com maior idade;  

II. Candidato que esteja cursando o maior período do curso de graduação;  

III. Candidato com maior nota. 

 

7. RESULTADO FINAL  

https://bit.ly/2HmV5o9


 
7.1 O resultado final será divulgado na página do evento no dia 26 de abril de 2018;  

7.2 O candidato classificado que não participe das reuniões do evento será eliminado e sua vaga 

será concedida aos candidatos classificáveis.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 Os monitores receberão certificado de monitoria com carga horária de 120h;  

8.2 Cada monitor poderá submeter apenas um resumo para apresentação como relator, em 

qualquer modalidade;  

8.4 A Comissão não arcará com quaisquer despesas do monitor;  

8.5 Serão certificados somente os monitores que cumprirem a carga horária total exigida;  

8.6 Os recursos deverão ser solicitados pelo e-mail: nunofelix@ufrb.edu.br  

8.7 Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação.  

 

9. CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Lançamento do Edital 16/04/2018 

Realização da Inscrição 16 a 22/04/2018 

Homologação das Inscrições 23/04/2018 

Resultado 24/04/2018 

Recurso  25/04/2018 

Resultado Final 26/04/2018 

 

 

Comissão Organizadora da 10ª Semana de Enfermagem da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia. 

  



 
ANEXO I – Questões para avaliação dos candidatos 

 

1. Avaliação da disponibilidade de tempo (dias, turno e horas semanais) para as atividades (Pré-

evento, no Evento e Pós-Evento) (4,0); 

 

2. Como a participação na monitoria do evento contribui para sua formação acadêmica? (3,0) 

 

3. Descrição de suas perspectivas de colaboração com o evento (3,0). 


