EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO DE MONITORES
2º ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – NORTE/NORDESTE
A Comissão Organizadora do 2º Encontro Regional de Educação em Ciência da Informação
Norte/Nordeste, no uso de suas atribuições torna pública a abertura das inscrições para seleção de
monitores para atuarem no evento que ocorrerá de 11 a 15 junho de 2018.
1 VAGAS
Serão oferecidas 30 (trinta) vagas e lista de reserva para estudantes matriculados na Universidade
Federal de Sergipe (UFS) que tenham interesse e disponibilidade em participar como monitor(a) das
atividades do 2º ERECIN Norte/Nordeste.
2 CALENDÁRIO
Período de inscrição: 15/01/2018 a 29/01/2018
Divulgação dos resultados: 31/01/2018 - http://abecin.org.br/eventos/Index.php/ERECIN_NorteNordeste-2018/ERECIN_NN2018
Entrevistas: 01/02/2018 a 02/02/2018
Entrega de documentos: 05/02/2018
Primeira reunião com os(as) monitores(as): 05/02/2018
Horário: a definir Local: a definir
3

INSCRIÇÃO

a) O processo de inscrição para monitor(a) do 2º ERECIN N-NE está aberto para estudantes
regularmente matriculados na UFS.

b) O(a) candidato(a) deverá ter carga horária disponível de, no mínimo, 5 (cinco) horas diárias, para
realização das atividades de monitoria.

c) As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet através de formulário disponível no
link: http://abecin.org.br/eventos/Index.php/ERECIN_Norte-Nordeste-2018/ERECIN_NN2018
4

SELEÇÃO

4.1 A seleção será realizada por membros da Subcomissão de Monitoria e da Comissão Organizadora
do 2º ERECIN Norte/Nordeste, mediante análise da ficha de inscrição, entrevista e confirmação
das informações solicitadas no formulário.

Realização:

Promoção:

4.2 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão apresentar, no período estabelecido no item 2.4
deste edital, original e cópia dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade;
b) Comprovante de matrícula (atualizado) do curso de graduação para estudantes da UFS;
c) Certificados de participação em monitoria em atividade de extensão (se houver).
4.3 Serão desclassificados(as) os(as) candidatos(as) que não apresentarem a documentação
solicitada no item 4.2.
5

ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA MONITORIA

5.1 Os monitores têm como função:
a) Desenvolver atividades de apoio à realização do evento, orientadas pela Subcomissão de
Monitoria do 2º ERECIN Norte/Nordeste 2018.
b) Cumprir a carga horária mínima e o horário estabelecido para realização das atividades de
monitoria.
5.2 Assinar o Termo de Compromisso anexo a este Edital.
5.3 Os monitores serão avaliados pela Comissão Organizadora do evento em relação às atribuições
do exercício da monitoria.
6

DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O número de candidatos(as) convocados(as) corresponderá ao número de vagas concedidas pela
Comissão Organizadora do 2º ERECIN Norte/Nordeste 2018. Caso necessário, serão
convocados(as) inscritos(as) da Lista de Reserva.
6.2 O exercício da monitoria não será remunerado.
6.3 Os monitores receberão certificado correspondente à carga horária trabalhada.
6.4 Os monitores serão isentos de pagamento na inscrição do 2º ERECIN Norte/Nordeste 2018.
6.5 A Comissão Organizadora do 2º ERECIN Norte/Nordeste 2018 arcará com as despesas de
alimentação dos monitores.

Realização:

Promoção:

6.6 O ato de inscrição para este processo seletivo implica, para o(a) candidato(a), o conhecimento do
conteúdo deste Edital e cumprimento do mesmo.
6.7 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão
Organizadora do 2º ERECIN Norte/Nordeste.

São Cristóvão/SE, 8 de janeiro de 2018.

Profa. Dra. Martha S. C. Nunes
Presidente do 2º ERECIN/N-NE

Realização:

Promoção:

Prof. Me. Antônio E. C. Santiago/ Profa. Ma. Glêyse S. Santana
Comissão de Monitoria do 2º ERECIN/N-NE

