UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ENERGIA E
SUSTENTABILIDADE
VI SIEPE – SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DO CETENS/ UFRB

Edital 01/2020
Edital de abertura de inscrição para Monitoria Voluntária – VI SIEPE Seminário de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão do CETENS/ UFRB.

A Comissão de Organização do VI SIEPE, designada pela Ordem de Serviço
49/2020, de 17 de agosto de 2020, presidida pelo Gestor de Pesquisa, Professor
Doutor Jean Paulo dos Santos Carvalho, torna público o presente Edital de abertura
de inscrição para Monitoria Voluntária do evento. Os monitores aprovados atuarão
no período de 7 e 8 de outubro de 2020, na Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, campus de
Feira de Santana.
1 – Das Inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 21 a 24 de setembro de 2020. Os
interessados deverão ser discentes com matrícula ativa, ter carga horária disponível
de, no mínimo, 72 horas para a realização das atividades de monitoria durante a
organização e realização do evento, preencher o formulário no google forms no link
que segue:
https://docs.google.com/forms/d/1tjpyLRlbuzCYOdyWBmTfNvnAGRYBAbu6XeDxGb
h1m1c/edit
2 – Das Vagas
Serão oferecidas 12 vagas para discentes regularmente matriculados na
UFRB/CETENS, que tenham interesse e disponibilidade para participar como
Monitor Voluntário com a finalidade de apoiar a organização e a realização do VI
SIEPE. Os monitores voluntários convocados atuarão nas diversas comissões:
secretaria, comunicação, infraestrutura, oficinas e apresentações culturais, conforme
ANEXO 1 – Atribuições dos monitores

3 – Da Seleção
Os primeiros 12 (doze) inscritos serão selecionados e posteriormente designados
para atuação nas comissões. Os demais inscritos serão mantidos em lista de
espera, respeitando a ordem de inscrição.
4 – Do Resultado
O resultado da seleção será publicado pela Comissão Organizadora no site do
CETENS e envio de e-mail até o dia 30/09/2020.
5 – Do Treinamento dos Selecionados
O treinamento dos selecionados ocorrerá em dia, horário e local divulgados
posteriormente aos selecionados. O comparecimento no treinamento é obrigatório e
de caráter eliminatório.
6 – Do Calendário
Período

Atividade

21 a

Inscrições

24/09/2020
Até

Divulgação do resultado

30/09/2020
A definir

Treinamento dos
selecionados

06 a

Demandas das

09/10/2020

comissões

7 – Das Disposições Finais
Não serão de responsabilidade da UFRB/CETENS transporte e alimentação.
Demais casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora. A atividade de
monitoria não será remunerada.
Contato: nugtesp@cetens.ufrb.edu.br

Feira de Santana, setembro de 2020

Presidente:
Jean Paulo dos Santos Carvalho
Membros:
Fabihana Souza Mendes Miranda
Marcos Machado da Rocha
Mayne Costa Cerqueira
Margarete Virgínia das Virgens Barbosa
Odair Vieira dos Santos
Priscila Brasileiro Silva do Nascimento

ANEXO 1 – ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES

Caberá ao candidato:
a) Participar da reunião de treinamento;
b) Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas nos dias do evento e
eventualmente nos dois dias anteriores e posteriores ao evento;
c) Atender às demandas do evento sob a orientação da Coordenação da Comissão
da qual fará parte, no horário determinado.

Cronograma de atividades do monitor:
- Disponibilizar a plataforma para a inscrição no evento;
- Encaminhar os e-mails/links de acesso aos palestrantes e intérpretes;
- Encaminhar os e-mails informando os links de transmissão para os inscritos;
- Mediador, apresentar o palestrante, coletar os comentários e repassar avisos;
- Ficar responsável por transmitir a palestra no YouTube;
- Ajudar na divulgação do evento, nas redes sociais, com divulgações específicas
para cada dia

