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EDITAL Nº 228/2018 – PROEN 

 

SELEÇÃO DE MONITORES PARA APOIAR AS ATIVIDADES DA 

FEIRA DAS PROFISSÕES UFMA 2018 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, por meio da Pró-Reitoria de 

Ensino, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento dos 

interessados, a abertura do Processo Seletivo de Monitores para apoiar as atividades 

da Feira das Profissões UFMA 2018, conforme se segue. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Ensino realizará a terceira edição da Feira das 

Profissões, no período de 13 a 14 de novembro de 2018, no Centro de Convenções 

da UFMA, Cidade Universitária Dom Delgado, com a finalidade de subsidiar 

informações acerca dos cursos de graduação oferecidos pela UFMA à comunidade 

em geral. 

A Feira das Profissões 2018 trata-se de um esforço coletivo de 

professores e estudantes universitários das mais diferenciadas áreas desta 

Universidade, juntamente com técnicos administrativos, em prol de escolhas 

profissionais mais conscientes por parte dos que almejam ingressar no Ensino 

Superior. Para tanto, o conhecimento das singularidades e potencialidades de cada 

curso, bem como da realidade do mundo do trabalho em relação às profissões 

pretendidas, serão alguns dos aspectos a serem trabalhados. 

Nesta edição, as Unidades Acadêmicas do campus de São Luís estarão 

envolvidas na realização de atividades que expressem, com foco na tríade ensino-

pesquisa-extensão, a contribuição de cada curso para o desenvolvimento humano 

em nosso Estado.   

Assim sendo, a “Feira das Profissões” destina-se a estudantes do Ensino 

Médio e demais interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), condição para o acesso as vagas do Sistema de Seleção Unificada (SISU), 

os quais vão se deparar com a necessidade de decidir qual curso seguir e que 

profissional intencionam ser. 

 

 

2. DA FINALIDADE 

 

A atividade de Monitoria desenvolvida na Feira das Profissões 2018 

destina-se exclusivamente aos alunos regularmente matriculados na Universidade 

Federal do Maranhão – UFMA, e tem por finalidade apoiar a realização das 

atividades nas diversas áreas solicitadas pelo evento, visando também 

complementar a formação acadêmica do estudante de graduação. 
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3. DAS VAGAS 

 

É destinado um número de 64 (sessenta e quatro) vagas para monitores. 

A distribuição dar-se-á conforme quadro abaixo: 

           Monitores de apoio 

  Manhã Tarde 

C
en

tr
o
 

CCBS 8 8 

CCSO 8 8 

CCET 8 8 

CCH 8 8 

Total: 64 

 

Serão selecionados, de acordo com a listagem de excedentes, 08 (oito) 

estudantes para compor o quadro de reservas, sendo um para cada centro e turno. 

Estes estudantes deverão participar do treinamento e serão convocados para a 

monitoria quando houver a necessidade de substituição de monitor. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS DO MONITOR 

 

É exigido do monitor: 

 Ser acadêmico regularmente matriculado em curso de graduação na 

Universidade Federal do Maranhão, a partir do 3º período; 

 Ser ágil e ter disposição para o trabalho em equipe; 

 Ser cordial com os colegas e com os participantes do Evento; 

 Saber lidar com o público em geral; 

 Conhecer bem as instalações da UFMA; 

 Ter disponibilidade de horário nos dias do treinamento e do Evento 

(no turno disponível para a monitoria); 

 Chegar aos locais de suas atribuições com antecedência mínima de 

15 minutos; 

 Participar do treinamento para suas funções. 

As atribuições e requisitos específicos necessários ao monitor estão 

descritos a seguir em função da atividade desenvolvida: 

 

ÁREA 

Acompanhamento de estudantes  

Apoio nos corredores da Feira 

Frequência de monitores 

Frequência de participantes 

Questionário de Avaliação 

Recepção 

Secretaria 
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5. DAS INSCRIÇÕES  

 

O período para inscrições é de 24 de setembro a 05 de outubro de 

2018 e será realizado através do preenchimento do formulário disponível no 

ANEXO ÚNICO deste edital, que deverá ser entregue na Divisão de 

Acompanhamento e Avaliação Acadêmica da Pró-Reitoria de Ensino, das 09h 

às 12h e das 14h às 17h, anexando cópias dos seguintes documentos: CPF, RG e 

histórico escolar atualizado. 

As áreas escolhidas pelos candidatos, na ficha de inscrição, podem ser 

alteradas pela Coordenação da Monitoria, de acordo com as necessidades do evento 

e as aptidões dos candidatos. 

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail 

diaac.proen@ufma.br ou pelo telefone (98) 3272-8736. 

 

 

6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

A seleção dos candidatos dar-se-á da seguinte forma: 

1ª Etapa – Análise dos documentos apresentados no ato da inscrição, 

tendo como critério principal de avaliação o Coeficiente de Rendimento.  

Em caso de Coeficientes de Rendimento iguais, o critério de desempate  

será a maior quantidade de períodos cursados. 

2ª Etapa – Participação assídua e pontual no treinamento. 

A listagem e convocação dos candidatos selecionados na 1ª Etapa para 

participar do treinamento será no período de 15 a 17 de outubro de 2018, através 

de listagem divulgada na página da UFMA. 

 

 

7. DO TREINAMENTO 

 

O treinamento realizar-se-á no dia 31 de outubro de 2018, com carga 

horária de 4h (incluído na carga horária do certificado do evento), em um único 

turno matutino (8h às 12h) ou vespertino (14h às 18h), de acordo com o horário 

acadêmico do monitor pré-selecionado: 

 Explanação sobre a Feira das Profissões; 

 Noções de Relacionamento Social e Profissional, Hospitalidade, 

Qualidade no Atendimento, Apresentação Pessoal dentre outros; 

 Informática: Manuseio e instalação de equipamentos de multimídias; 

 Tour Explicativo pelos espaços de realização da Feira das Profissões 

2018. 

mailto:diaac.proen@ufma.br
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A participação do Monitor no treinamento tem CARÁTER 

OBRIGATÓRIO E ELIMINATÓRIO, ESTANDO O MESMO, CIENTE DE 

QUE A SUA NÃO PARTICIPAÇÃO IMPLICARÁ EM SUBSTITUIÇÃO. 

 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

 

O estudante monitor receberá um certificado de 20h de participação na 

atividade de monitoria da Feira das Profissões UFMA 2018.  

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Somente concorrerão os alunos que se inscreverem dentro do prazo. 

É vedada a participação de alunos de outras Instituições. 

O Monitor que faltar às atividades de monitoria durante a realização da 

Feira das Profissões será substituído e não terá direito ao recebimento do 

certificado. 

Os casos omissos neste Edital serão julgados pela Coordenação da 

Monitoria. 

 

São Luís-MA, 12 de setembro de 2018. 

 

(Assinatura no original) 
Profª. Drª. DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS 

Pró-Reitora de Ensino 
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 228/2018 – PROEN 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 

 FEIRA DAS PROFISSÕES  UFMA 2018 

 

NOME: 

 

 

 

 

 CENTRO: 

TURNO DISPONÍVEL PARA A MONITORIA: 

(      ) MATUTINO   08h-13h 

(      ) VESPERTINO 13h - 18h 

RG: CPF: 

DATA DE NASCIMENTO: CURSO: 

ENDEREÇO: 

 BAIRRO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE CELULAR: 

E-MAIL: 

ÁREA DE ATUAÇÃO PRETENDIDA: 

(     ) Acompanhamento de estudantes           

(      ) Apoio nos corredores da Feira         

(      ) Frequência de monitores      

 

(      ) Frequência de participantes 

(      ) Questionário de Avaliação 

(      ) Recepção                                                            

(      ) Secretaria                                                            

 

Declaro que os dados acima fornecidos são verdadeiros. 

                      São Luís, MA _____/_____/2018 

 
 

_________________________________________________ 

Candidato 
 

Preencher e entregar na DIAAC/PROEN de 24 de setembro a 05 de outubro de 2018 

(das 09h às 12h e das 14h às 17h), juntamente com a seguinte documentação: 

a) Cópias da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física; 

b) Histórico escolar atualizado; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - EDITAL Nº 228/2018 – PROEN 

NOME DO CANDIDATO:  

CURSO/CENTRO: 

Data da Inscrição: _____/_____/2018 Assinatura DIAAC/PROEN: 

 


