
                                                

 

  

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA 

 

Dispõe da oferta de vagas de monitoria para o II CONGRESSO DE SAÚDE DO CENTRO-

SUL CEARENSE E X SEMANA DE ENFERMAGEM DA FACULDADE VALE DO 

SALGADO, com o tema: Violência: Um fenômeno de múltiplas faces. 

 

A Comissão Organizadora do II Congresso de Saúde do Centro-Sul Cearense da Faculdade 

Vale do Salgado – FVS, que realizar-se-á no período de 28 a 30 de maio de 2018, vem abrir 

por meio deste edital, processo de inscrição e seleção de monitores para colaborar no referido 

evento, conforme as normas e condições abaixo estabelecidas: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES: 

 

1.1 O processo seletivo a que se dispõe este edital visa selecionar acadêmicos do Curso  de  

Graduação  (Bacharelado)  da  Faculdade  Vale  do  Salgado,  para atuarem como monitores 

do evento; 

 

1.2  A monitoria iniciará após o lançamento do resultado final da seleção, onde atuarão na 

organização do evento em parceria com a Comissão de Organização do Evento; 

 

1.3 Serão 10 vagas ofertadas para os classificados, destinadas ao discente do 1º ao 5º Semestre 

do curso de enfermagem; 

 

1.4 Para ser monitor, o acadêmico deverá ter disponibilidade para atuar como colaborador da 

organização do evento, em turno previamente estabelecido e adquirir de forma independente a 

camisa do evento; 

 

1.5 O acadêmico selecionado para monitoria terá a garantia de inscrição no evento como 

participante, inscrição em um dos minicursos ofertados (desde que não interfira nas atividades 

pré-estabelecidas) e certificado de monitor de 40 horas, porém não receberá remuneração 

financeira; 

 

1.6 A ausência do acadêmico nas atividades programadas, bem como apresentação de   

comportamento   antiético,   mediante   avaliação   da   comissão organizadora do evento, 

acarretará automaticamente em seu desligamento, sendo sua vaga imediatamente ocupada por 

um acadêmico com nome presente na lista de classificáveis. 

 

 

 



                                                

 

  

 

 

2 DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

2.1 Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pelos integrantes da Comissão Geral 

de Organização do Evento; 

 

2.2 Antes do evento, os monitores deverão se engajar nas atividades de divulgação; participar  

da  organização  de  documentos  e  materiais;  participar  de reuniões junto à Comissão de 

Organização do Evento, dentre outras atribuições a critério da Comissão de Monitoria; 

 

2.3 Durante o evento: organizar os locais para atender a programação; recepcionar os 

palestrantes e participantes; orientar os participantes e esclarecer dúvidas; dentre outras 

atribuições  a  critério  da  Comissão  de  Organização  do Evento. 

 

3 DOS PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

3.1 Os (as) alunos (as) para concorrerem a vaga  de  monitor,  deverão  estar regularmente   

matriculados   na   referida  Instituição   de  Ensino   Superior   (IES) cursando Enfermagem,  

a partir do 1º ao 5º Semestre, bem como, atender as demais normas constantes neste Edital. 

 

4 DAS VAGAS: 

 

4.1 Os (as)  alunos  (as)  selecionados  (as)  para  a  função  de  monitores  (as)  serão alocados 

(as) nas seguintes subcomissões: Comissão científica, de patrocínio e recursos, de apoio, 

divulgação e marketing e secretaria (conforme decisão da Comissão de Monitoria – anexa à 

Comissão de Organização do Evento). 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES: 

 

5.1 Antes de efetuar a inscrição, o (a) aluno (a) deverá conhecer os termos deste Edital e 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. A inscrição implicará na ciência e 

na tácita aceitação das normas e condições contidas neste Edital, não podendo alegar o 

desconhecimento do seu inteiro teor; 

 

5.2 A inscrição para Monitoria será admitida somente via formulário físico, este que  pode  ser  

adquirido  gratuitamente  na  Recepção  da  Faculdade  Vale  do Salgado – FVS (Prédio 

Principal), conforme ANEXO I presente neste edital; 

 



                                                

 

  

5.3 As inscrições serão realizadas no período de 14 e 15 de maio de 2018, sendo a entrega do 

formulário físico de inscrição na COPEX; 

 

5.4 A efetivação da inscrição se dará com a entrega do formulário físico de inscrição, 

devidamente preenchido, seguido ao pagamento da taxa de serviços, no valor de R$ 5,00; 

 

5.5 O (a)  candidato  (a)  terá  a  sua  inscrição  cancelada  se  não  atender  à exigência do item 

3.1 e as demais normas constantes neste edital; 

 

5.6 O (a) candidato (a) não terá em hipótese alguma, ressarcimento da taxa de inscrição. 

 

6. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO: 

 

6.1 A seleção obedecerá às seguintes etapas: 

 

6.1.1 INSCRIÇÃO: Etapa  não  eliminatória,  exceto  se  o  formulário físico de inscrição não 

estiver preenchido e pago, conforme dispõe exigências do item 5.4.; 

 

6.1.2 ENTREVISTA aplicada pela coordenadora DO II CONGRESSO  DE  SAÚDE  DO  

CENTRO-SUL  CEARENSE:  Etapa classificatória/eliminatória,     onde     os     acadêmicos     

serão     avaliados individualmente, estes terão que defender o real motivo pela busca a vaga 

de monitoria do II Congresso de Saúde do Centro-Sul Cearense, ao final tendo sua nota 

atribuída e resguardada até a liberação do documento oficial com a relação de classificados 

por curso, que estará disponível nas dependências da Faculdade Vale do Salgado – FVS, 

conforme dispõe o item 7.3. deste edital; 

 

6.1.3 CRITÉRIO  DE  DESEMPATE:  Havendo  número  de  inscritos habilitados superior 

ao número de vagas ofertadas, será dada prioridade aos acadêmicos que tenham maior 

quantidade de participação em monitoria de eventos científicos, não sendo desclassificados os 

que não obedecerem a este critério,  os  mesmos  serão  anexados  a  uma  lista  reserva  

(classificáveis), podendo serem convocados caso haja algum contratempo durante a realização 

das atividades do II Congresso de Saúde do Centro-Sul Cearense. 

 

7 DO CRONOGRAMA: 

 

7.1 Inscrições: 14 e 15 de Maio de 2018; 

 

7.2 Entrevista:  16  de  Maio  de  2018  (sala/nº  06  do  prédio  principal  da Faculdade Vale 

do Salgado  –  FVS, a partir das 14h, sendo os entrevistados por ordem de chegada); 

 



                                                

 

  

7.3 Divulgação da classificação dos candidatos: 16 de  Maio  de  2018  (será fixado nos 

flanelógrafos da referida instituição, divulgado nas redes sociais e site); 

 

7.4 Convocação dos monitores para assinatura do termo de compromisso e acolhimento: 

17 de Maio de 2018. 

 

8 DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES: 

 

8.1. Durante a preparação do II Congresso de Saúde do Centro-Sul Cearense, cada monitor 

terá que desenvolver suas atividades em 4h a 8h diárias, em um dos dois turnos disponíveis 

(manhã, tarde a noite), no mês de Maio de 2018. O turno manhã (no período do evento), das 

7:30h às 12h. O turno da tarde é das 13h às 17h; o turno noturno é das 18h às 22h. O horário 

escolhido deve ser compatível com a disponibilidade acadêmica do aluno, acordado com a 

Comissão Geral do evento. 

 

8.2 Os monitores iniciarão suas atividades em Maio de 2018, contribuindo com todas as 

atividades do II Congresso de Saúde do Centro-Sul Cearense, constituindo, ao  final,  uma  

carga  horária  de   40  horas,  como  Membro  da  Comissão  de Organização do Evento na 

função de Monitor; 

 

8.3 Cabe ao Monitor participar de todas as reuniões convocadas para a organização dos 

trabalhos de monitoria; 

 

8.4 O monitor deverá estar disponível no período de realização do Evento, de 28 a 30 de maio 

de 2018, em todos os turnos do dia (Matutino, Vespertino e Noturno), exercendo as funções a 

ele atribuídas durante o evento; 

 

8.5. Cada monitor será destinado a uma subcomissão, sendo responsabilidade da Comissão de 

Monitoria o encaminhamento do determinado monitor. Desta forma, o monitor encaminhado 

deverá atender as demandas do evento sob a orientação do coordenador  da  subcomissão  da  

qual  fará  parte,  nos  horários  determinados  de acordo com a sua disponibilidade pré-

estabelecida; 

 

8.5.1. Ressalta-se que havendo a necessidade da prestação de serviços de um determinado 

monitor que fuja a jornada de atividades pré-estabelecida, será necessária uma reunião entre 

ambas as partes, a fim de que nenhuma saia prejudicada. 

 

8.6. O controle das atividades de cada monitor será feito mediante documentos de frequência, 

assiduidade e pontualidade. Os dados serão confrontados. A ausência não justificada, falta de 



                                                

 

  

assiduidade e pontualidade, assim como comportamento antiético   poderão   reduzir   a   carga-

horária   ou   inviabilizar   o   recebimento   do certificado de monitoria; 

 

8.6.1.   Fica determinado o  limite   de   2   faltas   seguidas   ou   alternadas justificadas,  caso  

o  monitor  ultrapasse  este  limite,  será  desligado  das atividades  e  sua  posição  assumida  

por  um  membro  presente  na  lista  de classificáveis. O mesmo não terá direito ao certificado 

como Monitor, exceto em casos especiais onde a Comissão de Organização do Evento decidirá 

qual conduta a ser seguida. 

 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 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 

da lista de classificáveis; 

 

9.2 A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital; 

 

9.3 O não cumprimento, por  parte  dos  monitores,  das  regras,  normas, determinações 

deliberadas pela Comissão de Organização do Evento, resultará na eliminação do monitor das 

suas funções; 

 

9.4 A não participação dos candidatos em qualquer uma das fases do processo implicará em 

sua automática eliminação; 

 

9.5 Não será atribuída qualquer remuneração ou bolsa ao monitor; 

 

9.6 O evento não se responsabiliza por despesas relativas à participação dos candidatos no 

processo seletivo  ou  no  referido  evento,  tais  como  alimentação e deslocamento; 

 

9.7 Os casos omissos   neste   Edital   serão   avaliados   pela   Comissão   de Organização do 

II Congresso de Saúde do Centro-Sul Cearense, sendo o resultado divulgado posteriormente. 

 

 

 

KERMA MÁRCIA DE FREITAS 

MARINA PESSOA DE FARIAS RODRIGUES 

Coordenadoras do II Congresso de Saúde do Centro-Sul Cearense 

 



                                                

 

  

 

 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORES DO II 

CONGRESSO DE SAÚDE DO CENTRO-SUL CEARENSE 

 

 

NOME:_______________________________________________________ 

 

MATRICULA:___________________________ 

 

E-MAIL:___________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: (     )  ______________________ CELULAR: (    ) _____________________ 

 

MARQUE O(S) TURNO(S) DE PREFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE MONITORIA: Manhã (   ) | Tarde (   ) | Noite (   ) 

 

 

RESPONDA: COMO MONITOR, DE QUE FORMA PODERÁ SOMAR COM A 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO REFERIDO EVENTO? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

ICÓ, CE, _______ DE ______________________ DE 2018. 

 


