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IV SNCT DO CÂMPUS ÁGUAS LINDAS (IFG) 

 

EDITAL PARA MONITORIA DO EVENTO 

 

O presente edital contém o regulamento relacionado as normas para pleitear à monitoria na 

IV Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás, IFG, Câmpus Águas Lindas esse ano intitulada “Periferia dos saberes? 

Ciência para a redução das desigualdades no DF e no entorno” que acontecerá entre os dias 

17 e 20 de outubro de 2018. 

 

1. DO OBJETO 

 

O presente regulamento apresenta as normas para concorrer às vagas para monitoria na IV 

Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Goiás, IFG, câmpus Águas Lindas. As atividades desenvolvidas serão experiências, 

saberes e conhecimentos para os estudantes da saúde, ou mesmo áreas correlatas. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

Poderão participar estudantes dos Cursos de: Vigilância em Saúde, Meio Ambiente, Análises 

Clínicas e Técnico em Enfermagem do Câmpus Águas Lindas (IFG), que cumulativamente, 

possuam os seguintes requisitos: 

 

a) estar regularmente matriculados nos cursos acima mencionados; 

b) ter disponibilidade integral para atuação no evento; 

c) Preferencialmente, ter domínio com o público. 
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3. DAS VAGAS 

 

3.1 DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 

 

DESCRIÇÃO VAGAS ELEGIBILIDADE 

Coordenação de núcleo de monitoria 02 3º Ano de Curso Técnico em 

Vigilância em Saúde 

Coordenação de núcleo de monitoria 02 3º Ano de Curso Técnico em 

Meio Ambiente 

Coordenação de núcleo de monitoria 02 3º Ano de Curso Técnico em 

Análises Clínicas 

Coordenação de núcleo de monitoria 02 8º período EJA 

MONITORES 

(ampla concorrência) 

20 Cursos Técnicos em Vigilância 

em Saúde; Meio Ambiente;  

Análises Clínicas e 

Enfermagem. 

 

3.2 Será realizado o sorteio 10 (dez) estudantes além das vagas previstas para a composição 

do cadastro de reserva de monitores para eventuais imprevistos entre os selecionados. 

 

4 DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 O candidato deverá enviar um e-mail para:  gepex.aguaslindas@ifg.edu.br com o 

assunto “Candidatura para Monitoria” tendo no corpo do texto as seguinte informações 

abaixo: 

- Nome Completo: 

- Curso: 

- Turma/ período: 

- Tipo de vaga que deseja concorrer (Coordenação de núcleo de monitoria ou 

Ampla concorrência): 

mailto:gepex.aguaslindas@ifg.edu.br
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4.2 O período de inscrição será de 27/09/2018 a 03/10/2018. 

 

5 DA SELEÇÃO 

 

5.1 Será realizada entrevista com os alunos dos 3º anos e 8º período (EJA) que desejam 

concorrer à COORDENAÇÃO dos núcleos de monitoria no dia 04 de outubro em 

local/sala a ser divulgado no mural da GEPEX; 

5.2 Para os interessados em concorrer monitoria em AMPLA concorrência será 

realizado sorteio no dia 04 de outubro as 13h:30min na GEPEX e posteriormente 

divulgação do resultado no mural da no mural da Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Extensão. (GEPEX). 

 

6 DA ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES 

 

6.1. Caberá aos monitores: 

 

6.1.1 Antes do evento: 

a) Participar das reuniões para as quais forem convocados; 

b) desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas. 

 

6.1.2 Durante e após o evento: 

a) atender as demandas do evento sob a orientação do Coordenador da Comissão da 

qual fará parte, nos horários determinados; 

b) Acolher convidados/as e participantes do IV SNCT; 

c) Participar do credenciamento e entrega de materiais; 

d) Auxiliar na organização das atividades de infraestrutura; 

e) Orientar o/as convidados/as e participantes sobre os locais das atividades 

realizadas em cada dia do evento; 

f) Atuar na resolução de problemas; 

g) Acompanhamento das atividades de apresentação de trabalhos e palestras; 

h)  Condução de listas de presença. 
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6.2 O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas, determinações 

deliberadas pela Coordenação, resultará na eliminação do monitor das suas funções. 

6.3  Ao monitor será concedido certificados inerentes ao quantitativo de horas no 

exercício de suas funções no evento; 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Os casos omissos nesse regulamento serão decididos pela Comissão do Cerimonial. 

7.2 Esclarecimentos e/ou informações adicionais poderão ser obtidas através do e-mail: 

gepex.aguaslindas@ifg.edu.br. 

 

COMISSÃO  DO CERIMONIAL 

mailto:gepex.aguaslindas@ifg.edu.br

