
 
 

 
 
 
 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O 29º SEMIC 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação e a Comissão de Organização do 29º               

SEMIC, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital de Abertura para seleção de                
monitores deste evento. 

 
1 O EVENTO  
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação realizará, de 20 a 24 de novembro de                
2017, o 29º. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA com a temática “A produção do             
conhecimento numa sociedade em crise”. O evento reunirá aproximadamente 1000 (mil)           
pesquisadores vinculados ao  Programa de Iniciação Científica. 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS DO EDITAL 
 
2.1. O processo seletivo a que se propõe o presente edital é o de selecionar discentes (graduação)                 
regularmente matriculados na Universidade Federal do Maranhão para serem Monitores no 29º            
SEMIC, que ocorrerá nos dias 20 a 24 de novembro de 2017 na Universidade Federal do                
Maranhão, Cidade Universitária “Dom Delgado” para as atividades de organização do evento e             
das Atividades Científicas; 
 
2.2. Serão disponibilizadas 50 (cinquenta ) VAGAS; 
2.3. Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados neste Edital ou processos             
encaminhados com informações incompletas no formulário de inscrição. 
 
3.CALENDÁRIO  
3.1. Inscrições: 2 de novembro a 10 de novembro; 
Horário: 9h às 12h e 15h às 18h 
3.2. Divulgação do resultado final dos monitores aprovados: 13 de novembro;  
3.3. Reunião e treinamento dos monitores aprovados: 14 de novembro 
 
4.ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
4.1 Participar da reunião de treinamento que será convocada pela Comissão Organizadora da 29º              
. Reunião do SEMIC; 
4.2 Ter disponibilidade no período de 20 a 24 de novembro de 2017 de 2017, nos horários de 8                   
às 13h e de 13 as 18;  



 
 

4.3 A ausência do monitor no dia de sua escala acarretará imediato desligamento da monitoria do                
evento; 
4.4 Compor a equipe de recursos humanos necessária para a realização da organização do              
material, dos espaços físicos e das inscrições e entrega de material da  29º. SEMIC; 
4.5 Auxiliar aos membros do Comitê Interno e do Comitê Externo, minicursos, apresentação das              
comunicações e dos pôsteres, no atendimento aos palestrantes e participantes do SEMIC e             
outras atividades a serem realizadas no evento. 
4.7 Nos horários de sua escala, o monitor deverá estar devidamente uniformizado com a camisa               
do evento, que será entregue até o dia 20 de novembro ( pela manhã) quando da reunião com a                   
Comissão Organizadora Local  
 
5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
5.1 Os critérios para seleção de monitores a serem considerados são:  
5.1.1 Disponibilidade para colaborar com a Comissão Organizadora nos horários acima           
indicados; 
5.1.2 Preenchimento e envio do formulário de inscrição de monitor;  
5.2 Serão adotados como critérios de classificação: disponibilidade de horário, alunos           
regulamente matriculado em um dos cursos de graduação da UFMA, experiência em monitoria             
em eventos anteriores. 
5.3 No critério de desempate, terá vantagem o aluno que tiver a maior disponibilidade de               
participar em  dois turnos. 
 
6 CERTIFICAÇÃO 
6.1 O aluno receberá um certificado de participação do evento referente a 40 (quarenta) horas de                
atividades e bolsa do evento; 
6.2 Não serão atribuídas qualquer bolsa e/ou remuneração para o monitor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE MONITOR 

 
Nome completo: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

End: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Curso: _________________________________________ Matrícula:____________________ 

Turno do Curso; -------------------------- 

Fones: Cel: (98) _________________________Res: (98) ____________________________ 

Cel: (98) _________________________ 

e-mails: ____________________________________ 

Horários: 

(     )  08:00h às 13:00 horas 

(     )  13:00h  às 18:00 horas 

(     )  18:00h  às 20:00 horas 

 

São Luís,        de                          de 2017. 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura do monitor 

 


