PRÓ-REITORIA DE POLITICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS
NÚCLEO DE GESTÃO DA PROPAAE DO CETENS
XIV FORUM PRÓ-IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO SOCIAL DO RECÔNCAVO e VI FÓRUM
SERTÃOPRETO – 2020
Edital interno NGPCETENS 001/2020
A PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS-PROPAAE por meio
do Núcleo de Gestão da PROPAAE no Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade
torna público o processo seletivo de Monitoria Voluntária para atividades no XIV FÓRUM PRÓ-IGUALDADE
RACIAL E INCLUSÃO SOCIAL DO RECÔNCAVO e VI SERTÃOPRETO, no CETENS/UFRB – CETENS: 7 anos
de Aquilombamento – que acontecerá nos dias 26 e 27 Novembro de 2020, em Feira de Santana/BA.
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente edital tem por finalidade selecionar discentes da Graduação e Pós-Graduação do CETENS para
atuar como monitores no Fórum Sertãopreto 2020
1.1. Serão disponibilizadas 10 vagas;
1.2. O processo de seleção para monitores destina-se a estudantes que estejam com matriculas ativas
nos cursos do CETENS;
1.3. Ao monitor será concedido certificado, inerente às suas atividades no evento (Certificado de monitor
do XIV FÓRUM PRÓ-IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO SOCIAL DO RECÔNCAVO e VI
SERTÃOPRETO), não havendo, em hipótese alguma, remuneração para essas atividades.
1.4. A carga horária máxima diária dos monitores será de 8 horas.
1.5. O não cumprimento, por parte dos monitores, das determinações referentes ao evento ou
deliberadas pela Coordenação, resultará seu desligamento, sem direito a recebimento de certificado.
1.6. A não participação do monitor no treinamento implicará em seu automático desligamento.
2- DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Estar devidamente inscrito no processo seletivo;
2.2. Estar com matrícula ativa nos cursos de Graduação ou Pós-graduação do CETENS;
2.3. Ter disponibilidade de horário para treinamento;
2,4. Ter disponibilidade de horário para a realização de atividades antes e durante o evento;
2.5. Ter acesso a computador ou dispositivos de processamento de dados, rede de internet e ter noção
de funcionalidades dos aplicativos Instagram, Facebook, Wathsapp, Google meet e Youtube.
3 – INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão realizadas no período de 27/10 a 03/11/2020, através do formulário no google
forms no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzgJEG2GV21JFAq7c9KSHm2X4VTvTo1BoKJMPMTy1yBz3Qlg/viewform?
usp=pp_url

4- SELEÇÃO
4.1. Serão selecionados os 10 primeiros inscritos, que atenderem as condições de inscrição, previstas no
item 2 deste edital.
5 – DO TREINAMENTO
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 - DA ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES
6.1. Caberão aos selecionados:
6.1.1. Participarem dos dias de treinamento;
6.1.2. Realizar as atividades: Disponibilizar a plataforma para a inscrição no evento; Encaminhar os emails/links de acesso aos palestrantes e intérpretes; Encaminhar os e-mails informando os links de
transmissão para os inscritos; Apoiar a coordenação da mesa, mediador e palestrante, coletar os
comentários e repassar avisos; Colaborar na transmissão da palestra no YouTube; Ajudar na divulgação
do evento, nas redes sociais, com divulgações específicas para cada dia
6.1.3. Atenderem as demandas do evento sob a orientação Comissão Organizadora, nos horários
determinados;
6.2 O evento não se responsabiliza por despesas relativas à participação dos candidatos no processo
seletivo, bem como para sua participação no evento.
7- DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
O resultado da seleção será publicado pela Comissão Organizadora no site da PROPAAE e do CETENS e
envio de e-mail até o dia 09/11/2020.
8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do Evento, sendo o
resultado divulgado posteriormente.
Feira de Santana, 26 de outubro de 2020.
Comissão Organizadora do Fórum SERTÃOPRETO 2020.
CETENS/PROPAAE
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

