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EDITAL N. 5/2019-PPGECM 
 

Estabelece normas e procedimentos 
para Seleção de Monitores para a II 
Mostra Científica do Sul e Sudeste do 
Pará (MOCISSPA) e I Feira Científica-
Cultural de Saúde na Escola de 
Marabá – PA (FECICSEM), do 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática.  

 
 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (PPGECM) da Unifesspa, no uso da competência que 
lhe foi atribuída pela Resolução n. 167-Unifesspa/Consepe, de 30 de novembro de 
2017, e atendidas às exigências da Chamada CNPq/MEC/MCTIC/SEPED N. 
27/2018, faz saber a todos quantos virem ou dele tiverem conhecimento as normas e 
procedimentos para seleção de Monitores para o desenvolvimento de atividades 
junto à II Mostra Científica do Sul e Sudeste do Pará (MOCISSPA) e I Feira 
Científica-Cultural de Saúde na Escola de Marabá/PA (FECICSEM). 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo sobre o qual dispõe este edital visa selecionar 
acadêmicos de cursos de graduação para atuarem como monitores da II 
Mocisspa e I FECICSEM. 

1.2. A monitoria destina-se aos(às) alunos(as) que tenham interesse e aptidão 
para a gestão de eventos acadêmicos e científicos, ou que desejam 
experimentar atividades neste campo de atuação. Constitui-se, assim, em um 
incremento na formação discente, possibilitando sua iniciação como agente 
crítico e construtor da realidade. 

 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS 
2.1. São Pré-requisitos exigidos de um monitor: 

(a) Estar devidamente matriculado(a)s em um curso de Graduação; 
(b) Estar devidamente cadastrado(a) no evento meio de sua inscrição, 

conforme item 3.1.1; 
(c) Ter disponibilidade para participar das reuniões e atividades 

preparatórias para os eventos; 
(d) Estar disponível integralmente no período de 5 e 6 de novembro de 2019; 
(e) Participar ativamente do processo de organização e execução do evento; 
(f) Responsabilidade no cumprimento das ações requisitadas, dentro dos 

prazos solicitados; 
(g) Senso crítico para discutir e propor soluções pertinentes à experiência da 

monitoria. 
 

3. DA SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
3.1. As inscrições deverão ser feitas até 31/10/2019. 
3.2. São etapas do Processo Seletivo: 
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3.2.1. Fazer a inscrição no 
https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/home.xhtml;  

3.2.2. Participar das reuniões de planejamento e organização, cuja ausência, 
sem justificativa, será considerada como desistência à vaga; 

3.2.3. Serão selecionados, preferencialmente, candidatos(as) com 
disponibilidade de horários, conhecimento em recursos audiovisuais e 
tecnológicos, habilidade para o trabalho em equipe, experiência em 
organização em eventos técnico-científicos ou experiência em atividades 
científicas e acadêmicas. 

3.3. Ao monitor será concedido: 
(a) Inscrição gratuita no evento; 
(b) Certificado de participação inerente a sua participação como monitor dos 

eventos. 
3.4. Serão ofertadas 80 vagas. 
3.5. O resultado do processo seletivo será divulgado no próprio sítio de inscrição. 
3.6. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

3.7. A participação no programa de monitoria não estabelece qualquer vínculo 
empregatício com a Instituição. 

3.8. A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital, sendo que o seu não cumprimento, por 
parte dos monitores, das regras, normas e determinações deliberadas pela 
Comissão Organizadora, resultará na eliminação do monitor das suas 
funções. 

 
4. DA SELEÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

4.1. Cabe ao monitor: 
4.1.1. Antes do evento: 
(a) Participar das reuniões para as quais forem convocados; 
(b) Engajar-se nas atividades de divulgação; 
(c) Participar da organização de documentos e materiais; 
(d) Participar de reuniões junto à Comissão Organizadora, dentre outras 

atribuições a critério da Comissão; 
(e) Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas.   
4.1.2. Durante e após o evento: 
(a) Atender as demandas do evento sob a orientação do Coordenador da 

Comissão da qual fará parte, nos horários determinados; 
(b) O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas, 

determinações deliberadas pela Coordenação, resultará na eliminação do 
monitor das suas funções. 

4.2. Todas as atividades realizadas pelos monitores serão supervisionadas pela 
Comissão Organizadora do referido evento. 

4.3. Durante o evento, o(a) monitor(a) deve: 
(a) Organizar os locais do evento para atender a programação; 
(b) Recepcionar os participantes; 
(c) Orientar os participantes e esclarecer dúvidas; 
(d) Outras atribuições que ficarão a critério da Comissão. 

4.4. Durante a realização do evento, caberá aos monitores desenvolver as suas 
atribuições em pelo menos 6h/diárias, em um dos dois turnos disponíveis 

https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/home.xhtml
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(manhã e tarde), no período de 5 e 6 de novembro de 2019. O turno da 
manhã é das 7h às 13h; turno tarde: 13h às 19h. O horário escolhido deve 
ser compatível com a disponibilidade acadêmica do aluno, sendo inviável o 
desempenho de atividades no mesmo horário em que esteja comprometido 
com sala de aula e outras atividades. 

4.5. O controle das atividades de cada monitor será feito mediante documentos 
de frequência, assiduidade e pontualidade. 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. 

4.6. 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 de 
classificação. 

4.7. O evento não se responsabiliza por despesas relativas à participação dos 
candidatos no processo seletivo ou no referido evento, tais como alimentação 
e deslocamento. 

4.8. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora 
da II Mocisspa, sendo o resultado divulgado posteriormente. 

 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral da II MOCISSPA 

e II FECICSEM. 
 
 
Informações 

Site: https://ppgecm.unifesspa.edu.br/index.php/en/eventos 
Email: mocisspa@gmail.com 
Telefone: (94)2101-5929. 

 
 

Marabá (PA), 30 de outubro de 2019. 
 

 
Prof. Dr. Ronaldo Barros Ripardo 

Coordenador Geral da II MOCISSPA 
 

Profa. Dra. Ana Cristina Viana Campos 
Coordenadora Geral da I FECICSEM
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