EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES DO I CONFITEC
Nova Iguaçu, 23/09/2015

A presidente do congresso Gisele Dornelles, no uso de suas atribuições, declara aberta seleção
de monitores para o I Congresso Fluminense Interdisciplinar da Integralidade técnica e
científica para o desenvolvimento da Baixada.
1. Dos participantes
Somente serão validadas inscrições de alunos regularmente matriculados nos cursos
de graduação da Universidade Iguaçu, não havendo restrição quanto a período
mínimo.
2. Das inscrições
As inscrições serão realizadas via formulário disponibilizado no site
www.unig.br/confitec. Os formulários devem ser encaminhados para o e-mail
presidenteconfitec@unig.br
3. Das vagas
Serão oferecidas 40 vagas para monitores, distribuídos igualmente pelos cursos de
graduação da Instituição. Caso um curso não preencha suas vagas, elas serão
redistribuídas para os demais cursos, a critério da comissão organizadora.
4. Da seleção
A seleção se dará por meio de entrevista, a ser agendada por e-mail enviado pela
comissão organizadora. Além da entrevista serão consideradas a disponibilidade. O
não comparecimento na entrevista implicará na eliminação do candidato.
5. Do treinamento
O treinamento será agendado pela comissão organizadora, sendo os alunos
selecionados avisados por email. O não comparecimento do discente implicará no
desligamento do programa.
Durante o treinamento os monitores serão enquadrados nos setores necessários a
organização do evento, de acordo com a decisão dos capacitores.
6. Das atividades
Os alunos selecionados deverão cumprir as atividades relacionadas a sua ocupação de
acordo com a distribuição da comissão organizadora, devendo exercer as funções em
pelo menos 2 turnos: manhã e tarde, tarde e noite ou manhã e noite.
7. Dos certificados
Os alunos receberão ao final do evento certificado com a carga horária de 23 horas.
Para tanto deverão comparecer em todos os dias do evento.
8. Da participação no evento

Os alunos monitores poderão participar das atividades do congresso, desde que em
um turno que não esteja destinado as funções da monitoria, não havendo a
necessidade de pagar a taxa de inscrição. Somente os alunos selecionados serão
isentos de pagamento.

