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Edital UESC nº 106/2019 
Abertura de Inscrições 
Monitores para o II Simpósio de Internacionalização Universitária da UESC - 2019 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das 
inscrições para processo seletivo para Monitores do II Simpósio de Internacionalização Universitária da UESC - 
2019, que acontecerá nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2019, e as condições de habilitação para 
preenchimento de 10 (dez) vagas para o ingresso na monitoria do evento. 
 

1. Das inscrições 
 

Local e Período 

As inscrições para monitoria devem ser realizadas no Protocolo geral da UESC, de segunda a sexta-
feira, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00, no período de 30 de julho a 23 de agosto de 2019, 
mediante documentação solicitada. 

Documentos 
obrigatórios 

Na ordem descriminada abaixo: 

a) Cópia do histórico acadêmico com CRAA atualizado (2019.1) com assinatura e carimbo da Secretaria Geral 
(SECREGE). 

b) Comprovante de matricula; 

c) Requerimento de inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 

d) Declaração assinada de disponibilidade nos dias de realização do treinamento, nos dias do evento e 
auxílio na organização prévia do evento nos dias que antecedem e sucedem os mesmos (Anexo II). 

Público-alvo Discentes dos cursos de graduação ou pós-graduação da UESC. 

Categorias 

1. Monitor para equipe de mídia (registro audiovisual e fotográfico das atividades), divulgação e articulação de 
apoiadores do evento 

2. Monitor para recepção dos palestrantes e demais atividades previstas no item 3. 

Obs.: haverá formação de cadastro reserva, por ordem de classificação. 

Vagas 3. 10 vagas. 

Taxa  Não há cobrança de taxas 

Requisitos 

1. Ser discente de curso de graduação ou pós-graduação da UESC, regularmente matriculada/o no 
semestre 2019.1 

2. Não ser concluinte no semestre 2019.1 

3. Apresentar CRAA igual ou superior a 5,0 

4. Ter disponibilidade para participar da entrevista de seleção (análise do histórico escolar com CRAA) 
entre 11 e 16 de setembro de 2019, com local e horário a serem divulgados por e-mail.  

5. Ter disponibilidade para participar das atividades específicas, entre 30 de setembro e 01 de outubro de 2019, 
além de reuniões preparatórias em setembro (datas, locais e horários a serem divulgados para os selecionados). 

Observações  

 Após o preenchimento das vagas ofertadas, será mantido um cadastro reserva para alunos que possam ser 
posteriormente convidados, caso haja desistências ou maior demanda. 

 Os selecionados assinarão um termo de responsabilidade e de trabalho voluntário  

 Toda a comunicação entre inscritos (ou interessados) e a coordenação será feita exclusivamente via e-mail: 
inter.uesc@gmail.com 

 O candidato que não apresentar qualquer dos documentos obrigatórios para a inscrição será desclassificado. 

 

2. Da seleção  
 

Seleção e Período 
A seleção será realizada pela Assessoria de Relações Internacionais (Arint), por meio da avaliação dos 
documentos entregues pelos candidatos no período indicado para a inscrição e entrevista com os candidatos. 
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3. Das atividades específicas a serem desenvolvidas  
 

Descrição das 
atividades 

O II Simpósio de Internacionalização Universitária da UESC - 2019 tem como objetivo principal despertar a 

comunidade acadêmica para a importância da internacionalização universitária na formação dos recursos humanos 
da instituição. Além de envolver os estudantes em atividades administrativas de monitoria de eventos acadêmicos 
possibilitando o enriquecimento do conhecimento e desenvolvimento de competências. 
 A monitoria iniciará após o lançamento do resultado final, onde atuarão na organização do evento em 

parceria comi a comissão organizadora. 
 

    São atribuições de cada um dos monitores durante a realização das atividades: 

 Participar de atividades para divulgação do evento no Campus da UESC. 
 Participar do treinamento preparatório dado pela ARINT; participar de outras atribuições a critério da 

comissão. 

 Recepcionar os palestrantes e participantes durante o evento;  

 Orientar os participantes e esclarecer dúvidas; participar de outras atribuições a critério da comissão 
organizadora. 

 Reportar-se, para todas as questões, a comissão organizadora da ação (UESC) 

    São atribuições de cada um dos Monitores para equipe de mídia: 

 Registro audiovisual das atividades 

 Comunicação com os palestrantes e participantes do evento. 

 Acompanhar, junto com a coordenação, a edição e a divulgação dos produtos de mídia gerados. 

 Reportar-se, para todas as questões, aos professores/coordenadores da ação (UESC). 

Carga horária 

150 horas, distribuídas nos meses de setembro e outubro (reuniões preparatórias e de finalização de pendências e 
emissão dos certificados) e nos dias do evento (efetiva participação, nos dois turnos, das atividades previstas para 
o II Simpósio de Internacionalização Universitária da UESC- 2019, conforme previsto na programação. 
 

 

4. Dos certificados 
 

Serão fornecidos certificados (carga horária: 60h) de monitoria (com a especificação das atividades e indicação de seu caráter 
voluntário), aos selecionados que participarem da totalidade das atividades propostas descritas no item 3 deste edital. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 25 de julho de 2019. 

 

 

Evandro Sena Freire 

Reitor 
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EDITAL N° 106/2019 

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O I SIMPÓSIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

DA UESC - 2019 

ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome do candidato (a):_____________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________ Telefone: ___________________________________________ 

Curso: __________________________________________________________________________________ 

Semestre:________________ Nº de Matrícula: __________________________________________________  

 

À Assessoria de Relações Internacionais - ARINT, 

 

Anexo a documentação solicitada: 

(  ) Cópia do histórico acadêmico com CRAA atualizado) com assinatura e carimbo do colegiado. 

(  ) Comprovante de matrícula 

(  ) Requerimento de inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 

(  ) Declaração assinada de disponibilidade de tempo durante a preparação e realização do evento. 

 

Estou ciente das normas deste Edital, que a minha aprovação na Seleção não implica na concessão de bolsa ou 

remuneração, nem qualquer subsídio para transporte e alimentação. 

Assino o presente requerimento. 

De________ de _________________ 2019. 

 
 
 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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EDITAL N° 106/2019  

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O II SIMPÓSIO DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA DA UESC - 2019 

ANEXO II- TERMO DE COMPROMISSO – MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 

 

 

DADOS DO ALUNO (A) 

NOME:  
 

 

VINCULADO (A) AO CURSO: MATRÍCULA Nº: 

DATA DE NASC: ESTADO CIVIL: CPF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: CEP: 

TELEFONE: (    ) E-MAIL:                    

 O(a) aluno (a) citado acima, doravante denominado(a) simplesmente COMPRIMISSADO(A), 

participante da seleção do edital mmm declara assumir  a condição de Monitor(a) do II Simpósio de 

Internacionalização Universitária da UESC – 2019, sendo aprovado pelo presente edital, na 

observância das seguintes cláusulas: 

1.  1ª – O(A) COMPROMISSADO(a) se obriga a exercer atividades citadas no item 3. (3.Das 

atividades específicas a serem desenvolvidas)  

 2º – Cumprir a carga horário de _______ 

           3º – A Monitoria Estudantil instituída citada destina-se a: 

1) despertar no aluno, que apresente rendimento escolar geral comprovadamente satisfatório, o 

gosto pela carreira docente e pela pesquisa; 

2) assegurar cooperação ao corpo docente nas atividades de ensino. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. A MONITORA CITADE NESTE TERMO NÃO OFERECE BOLSA OU AUXILIO 

ALIMENTAÇÃO. SENDO CLASSIFICADA COMO MONITORIA VOLUNTÁRIA. 

 

____________________, ______/___________/2019. 

 

 

 

COMPROMISSADO  
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