EDITAL Nº 15, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017
Seleção simplificada de monitores(as) voluntários para
a V Mostra de Iniciação Científica (MIC), I Seminário
de Pós-Graduação do IF Baiano, e I Seminário de
Pesquisa, Extensão, Inovação, e Cultura do Território
do SISAL.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, por meio da Comissão
Local da “V Mostra de Iniciação Científica (MIC), I Seminário de Pós-Graduação do IF
Baiano, e I Seminário de Pesquisa, Extensão, Inovação, e Cultura do Território do SISAL”, no
uso de suas atribuições, torna público o processo seletivo simplificado, visando à seleção de
estudantes de todos os cursos do IF Baiano – Campus Serrinha, para atuarem como
monitores(as) voluntários dos eventos acima mencionados.

1. DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS
1.1. Os eventos serão realizados concomitantemente, conforme programação específica, na
sede do IF Baiano – Campus Serrinha, no período de 24 a 26 de outubro de 2017, nos turnos
matutino, vespertino e noturno.
2. DAS VAGAS
2.1. Serão disponibilizadas 30 vagas para monitoria;
2.2. Esse quantitativo poderá ser ampliado, conforme decisão das Comissões Central e/ou
Local, de modo que será gerada uma lista de espera, caso o número de inscrições seja superior
à quantidade de vagas inicialmente disponíveis.
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3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Período de inscrições: de 16 a 18 de outubro de 2017.
3.2. As inscrições serão gratuitas e efetuadas presencialmente na Coordenação de Assuntos
Estudantis (CAE) do IF Baiano – Campus Serrinha, nos turnos matutino, vespertino e
noturno.
3.3. Para efetivar a inscrição os(as) candidatos(as) deverão preencher a ficha de inscrição,
conforme modelo anexo disponível na CAE, e entregar no referido setor os documentos
listados abaixo:
a) Cópia da Carteira de Identidade;
b) Ficha de inscrição, devidamente preenchida (Anexo I).
4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
4.1. Poderão inscrever-se nesta seleção pública os estudantes de todos os cursos do IF
Baiano – Campus Serrinha, que:
a) Estejam regularmente matriculados e efetivamente frequentando os cursos;
b) Tenham disponibilidade de tempo integral para atuação no evento, durante o
período de sua realização (de 24 a 26/10/2017);
c) Disponham de tempo para colaboração com a organização do evento e com
demandas do pós-evento, sem o prejuízo de suas atividades discentes.
5. DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) MONITOR(A):
5.1. Compete ao monitor, sob orientação, executar suas atividades durante a preparação
e execução do evento, atentando para:
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I. cumprir com a carga horária da monitoria de evento, em horários
compatíveis com o desenvolvimento das suas atividades discentes;
II. atuar junto à Subcomissão de Monitoria, bem como à Comissão
Organizadora do evento, realizando trabalhos práticos e de organização do
evento;
III. facilitar o relacionamento entre os participantes do evento e a Comissão
Organizadora do mesmo, na execução e melhorias do atendimento ao público
participante, conferencistas, convidados e autoridades presentes;
IV. avaliar o andamento das atividades propostas na Programação do Evento,
juntamente à Comissão de Organização do evento, e de maneira proativa
realizar ajustes necessários ao bom andamento das atividades planejadas para o
evento;
V. participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades
desenvolvidas antes, durante e após o evento, sendo passível desligamento da
equipe de monitoria caso não haja frequência.
6. DA SELEÇÃO
6.1. Este Processo de Seleção Pública Simplificada terá validade apenas para os eventos
citados neste edital, e será constituído de:
a) Análise da ficha de inscrições, por ordem de entrega no setor responsável; e
b) Participação em reunião de alinhamento, a ser realizada no dia 23/10/2017,
às 13:00h, em local a ser divulgado posteriormente.
6.2. Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao quantitativo de vagas
disponíveis, será gerada lista de espera, cujos candidatos(as) poderão ser
convocados(as), a critério das Comissões Central e/ou Local, e de acordo com a ordem
de inscrição.
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7. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
7.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 19 outubro de 2017, no mural de
comunicados do Prédio Pedagógico.
8. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
O cronograma do processo seletivo encontra-se no quadro abaixo:

ATIVIDADE

DATA

Inscrições

16 a 18/10/2017

Publicação do resultado

19/10/2017

Reunião de alinhamento

23/10/2017, às 13:00h

Início das atividades

24/10/2017, às 7:30h

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ao(a) monitor(a) será concedido Certificado de 30 horas, relativo às atividades de
monitoria do evento;
9.2 Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do
Evento.

Serrinha, 13 de outubro de 2017
Comissão Local
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA
V Mostra de Iniciação Científica (MIC), I Seminário de Pós-Graduação do IF Baiano, e I
Seminário de Pesquisa, Extensão, Inovação, e Cultura do Território do SISAL
DADOS CADASTRAIS DO(A) ESTUDANTE
Nome: ________________________________________________________________________
RG:________________________________

CPF:_______________________________

Curso: ________________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________________
Cidade: ___________________________________ CEP:_______________________________
E-mail:________________________________________________________________________
Telefone: (____) _____________________

Whatsapp: (____) _____________________

DADOS DA MONITORIA
Sabe usar computador? ( ) sim

( ) não

Em caso de sim, quais programas: _______________________________________________
Já foi monitor(a) em algum evento? ( ) sim

( ) não

Em qual horário chega no IF: ___________________________________________________
Tem facilidade em se comunicar com pessoas desconhecidas? ( ) sim

( ) não

DISPONIBILIDADE DE TURNOS
Terça-feira

MANHÃ ( ) TARDE ( ) NOITE ( )

Quarta-feira

MANHÃ ( ) TARDE ( ) NOITE ( )

Quinta-feira

MANHÃ ( ) TARDE ( ) NOITE ( )
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

Terça-feira

das:

às:

Quarta-feira

das:

às:

Quinta-feira

das:

às:
Serrinha, _____ de ________________de ________

___________________________________________

___________________________________________

Assinatura do(a) estudante

Assinatura do(a) servidor(a)
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