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EDITAL UESC Nº  074/2020 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
MONITORES   – “Projeto de Extensão Emoções à flor da pele: aprendendo a lidar 
com elas"  
 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 
torna pública a abertura de inscrições para a seleção de monitores para o “Projeto de 
Extensão Emoções à flor da pele: aprendendo a lidar com elas", do Departamento de 
Letras e Artes.  
 
1. DAS INSCRIÇÕES: 

PERÍODO De 24 a 30 de outubro de 2020.  

LOCAL 
Inscrição on line através do formulário: 
https://forms.gle/ewwCtowJgomZmk3p7 

CLIENTELA Alunos(as) da UESC. 

REQUISITOS 

Gerais: 
-Gostar de trabalhar em grupo. 
-Ter interesse no estudo e na aprendizagem de conteúdos 
relacionados com a dimensão afetiva.  
-Ter disponibilidade de oito horas semanais para se dedicar ao 
projeto. 
-Ser criativo(a) e responsável. 
- Ter bom domínio do português padrão. 
-Dispor de conexão à internet. 
 
Específicos: 
Perfil 1: Ter habilidade para fazer transcrição de áudios, com ou 
sem o uso de programas ou aplicativos específicos para esse 
fim.  
Perfil 2: Ter habilidade para utilizar aplicativos de edição de 
cards (contém informações resumidas, relevantes e de rápida 
compreensão) e vídeos e utilizar plataformas digitais como 
Facebook, Instagram, Youtube. 

VAGAS 
Perfil 1: 04 vagas 
Perfil 2: 02  vagas 

DOCUMENTA    

Histórico Acadêmico 
Formulário on line preenchido: 
https://forms.gle/ewwCtowJgomZmk3p7 
Carta de intenções (escrever uma email justificando seu 
interesse em participar do projeto) 
OBS.: O email e o histórico acadêmico devem ser enviados, 
dentro do prazo de inscrição, ao endereço: 
emofor2017@gmail.com 

 
3. DO PROCESSO SELETIVO: serão considerados(as) aptos(as) todos(as) os(as) 
candidatos(as) que atenderem aos requisitos definidos neste edital. Será utilizado como 
critério de desempate o maior CRAA. Persistindo o empate, será priorizado (a) o(a) 
candidato mais velho(a).  



 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna 
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126 

CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil 
E-mail: reitoria@uesc.br 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO: 

PERÍODO  
03/11/2020 a 28/06/2021  
 

LOCAL Atividade remota 

CARGA HORÁRIA 8 horas semanais. 

FUNÇÃO 

Monitoria como voluntário(a) para transcrição de lives, em 
língua portuguesa; monitoria para suporte técnico no uso de 
plataformas digitais, aplicativos e programas, elaboração de 
cards para divulgação e suporte técnico no decorrer das lives.  
  

COORDENAÇÃO 

Profa. Nair Floresta Andrade Neta (DLA) 
Prof. Lindomar Coutinho da Silva (DFCH) 
Profa. Suellen Thomaz de Aquino Martins (DLA) 
Prof. Juan F. Sarmiento (DLA) 

 
4. DOS CERTIFICADOS – serão fornecidos certificados de monitoria aos alunos e alunas 
que exercerem suas funções com regularidade. A carga horária será proporcional ao 
período de participação e ao cumprimento das atribuições que lhes forem designadas.  
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 20 de outubro  de 2020. 
 
 

 
ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 

REITOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


