
 

EDITAL 001/2019 – CONEXÃO UNIFAMETRO 

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA A                               

CONEXÃO UNIFAMETRO 2019 

A Comissão Organizadora da XV Semana Acadêmica – CONEXÃO 

UNIFAMETRO 2019, do Centro Universitário Fametro, no uso de suas atribuições, torna 

público a realização do processo de seleção de discentes para a função de Monitor 

voluntário do evento. 

A Monitoria voluntária da CONEXÃO UNIFAMETRO é uma atividade que tem 

por objetivo oportunizar aos alunos da instituição conhecerem e vivenciarem a dinâmica 

de um evento científico, ampliar o conhecimento de atividades administrativas, 

desenvolver competências e habilidades relacionais, capacitar os acadêmicos para a 

organização de eventos e orientar quanto à relevância da participação nas atividades 

complementares, de pesquisa e extensão. 

1. O EVENTO 

Em sua 15ª edição, a CONEXÃO UNIFAMETRO 2019 acontecerá nos dias 23, 24 

e 25 de outubro, com a temática “Diversidades Tecnológicas e seus Impactos 

Sustentáveis”. Serão três dias de programação com atividades acadêmicas, científicas, 

culturais, entretenimento e muito aprendizado.  

2. VAGAS E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Serão ofertadas 100 vagas para a Monitoria voluntária e poderão participar desta 

seleção discentes que atenderem aos seguintes critérios: 

2.1. estejam regularmente matriculados em qualquer curso de Graduação da 

UNIFAMETRO; 

2.2. tenham disponibilidade de trabalho de pelo menos dois turnos na produção e 

execução do evento. 

3. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pela Comissão Organizadora da    

CONEXÃO UNIFAMETRO 2019. 

3.1 Obrigações durante a produção do evento: os monitores deverão atuar na 

divulgação do evento junto aos demais alunos da UNIFAMETRO; devem 

trabalhar na seleção e organização de material que será usado ou distribuído; 

entregar os kits e credenciais aos participantes, devem participar das reuniões e 

dos processos de produção do evento junto à Comissão Organizadora, 

treinamentos, dentre outras atribuições a serem definidas por essa Comissão. 



 

3.2. Obrigações durante a execução do evento: devem participar ativamente da 

organização logística do evento; devem participar das rotinas administrativas 

estabelecidas para a execução de toda a programação; quando solicitados, devem 

estar prontos a orientar os participantes e esclarecer dúvidas; organizar as salas 

para atender à programação; recepcionar palestrantes e participantes; responder 

pelo controle da lista de presença; fornecer materiais para as atividades do evento; 

operacionalizar os equipamentos, conforme a necessidade, dentre outras 

atribuições a critério da Comissão Organizadora. 

3.3. Obrigações após a execução do evento: devem participar da avaliação do evento; 

devem auxiliar no registro de presença dos participantes, dentre outras atribuições 

a critério da Comissão Organizadora. 

4. BENEFÍCIOS AOS MONITORES: 

4.1. isenção total de custos de inscrição do evento. A isenção é pessoal e 

intransferível; 

4.2. camiseta do evento (modelo exclusivo para monitores); 

4.3. 50 (cinquenta) horas de atividades complementares; 

4.4. certificado. 

5. INSCRIÇÕES: 

5.1. as inscrições serão realizadas no período de 09 a 15/08/2019, ou até atingirmos o 

limite de 400 inscritos. 

5.2. o candidato a monitor deverá se inscrever exclusivamente pela internet, no 

endereço www.unifametro.edu.br/monitoria-conexao. 

5.3. a inscrição do candidato implica no aceite das normas e diretrizes dispostas neste 

edital. 

6. SELEÇÃO 

6.1. serão selecionados candidatos de todos os cursos de Graduação do Centro 

Universitário Fametro -  UNIFAMETRO e a proporção de cada um obedecerá à 

quantidade de alunos matriculados no curso. Sendo assim: curso com mais alunos 

terá mais monitores.  

6.2. serão selecionados os candidatos com maior disponibilidade de horários. É 

desejável experiência em organização de eventos técnico-científicos. 

6.3. a seleção será realizada pelos componentes da Comissão Organizadora da 

CONEXÃO UNIFAMETRO 2019. 

6.4. serão considerados classificados e convocados os candidatos que ocuparem até a 

100ª posição. Serão considerados classificáveis os candidatos que ocuparem a 

posição 101ª até 150ª e farão parte da lista de espera. 

http://www.unifametro.edu.br/monitoria-conexao


 

6.5. em caso de desistência, antes do início do evento, serão convocados os candidatos 

classificáveis. 

7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

     Serão considerados como critérios para desempate: 

7.1. candidatos com experiência anterior comprovada em eventos acadêmicos; 

7.2. experiência anterior comprovada na CONEXÃO UNIFAMETRO. 

 

8. RESULTADO FINAL: 

8.1. o resultado final será divulgado dia 22/08/2019, no site 

www.unifametro.edu.br/monitoria-conexao 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. o exercício da monitoria é atividade extracurricular voluntária. Não será atribuída 

qualquer bolsa e/ou remuneração para o/a monitor/a. 

9.2. a ausência do monitor às atividades, bem como apresentação de comportamento 

antiético, mediante avaliação da Comissão Organizadora da CONEXÃO 

UNIFAMETRO 2019, acarretará automaticamente em seu desligamento. 

9.3. serão certificados somente os monitores que cumprirem todas as atividades a eles 

atribuídas na monitoria. 

9.4. os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do 

evento. 

 

   Fortaleza, 06 de agosto de 2019. 

 

Comissão Organizadora 

XV Semana Acadêmica – CONEXÃO UNIFAMETRO 2019 

Centro Universitário Fametro – UNIFAMETRO. 

http://www.unifametro.edu.br/monitoria-conexao

