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CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MONITORES DE APOIO AO EVENTO 

IV SECITEC – IFG / CÂMPUS GOIÂNIA OESTE 
 
 
 

A  Gerência  de  Pesquisa  Pós-‐Graduação  e  Extensão  do  Câmpus  Goiânia  Oeste  torna  público  a  Chamada  

para  o preenchimento  de  vagas  não-‐remuneradas,  para  monitores  voluntários  de  apoio  ao  evento IV SECITEC 

/ IFG / Câmpus Goiânia Oeste. As vagas estão destinadas aos estudantes dos cursos presenciais, modalidades de 

Cursos Técnicos e Curso Superior. 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

Essa monitoria tem como principais objetivos: 

 

-‐ Dar oportunidade aos estudantes de conhecerem e vivenciarem a dinâmica de um evento. 

 

-‐ Envolver os estudantes nas  atividades,  possibilitando  o  enriquecimento  do  conhecimento  e  desencadeando  o 

desenvolvimento de competências. 

 

-‐ Capacitar os estudantes para a organização de eventos. 

 

 

2. DAS VAGAS DISPONÍVEIS 

 

Essa seleção destina-‐se ao preenchimento de 50 vagas para monitores para à atuação na IV SECITEC / IFG / 

Câmpus Goiânia Oeste. 

*TRATA-‐SE DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIA, PORÉM COM CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. 

 

3. ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES  

 

Cabe ao Monitor: 

 

‐ Participar de todas as convocações para a preparação do evento; A monitoria prevê a participação na 

organização do evento e a montagem de diversos materiais e estrutura do evento. 

- Estar disponível no período de realização do Evento de 17 à 20/10/2018, conforme o turno escolhido, exercendo as 

funções a ele atribuídas. 

‐ Participar das atividades de apoio: organização física dos espaços, confecção de material, cuidar da atividade 

conforme escala, apoio de corredor, recepção, etc. 

 

‐ Atender a todas as demandas do evento sob a orientação da Coordenação dos Monitores da qual fará parte, nos 

horários determinados. 

 

O controle das atividades de cada monitor será feita mediante documentos de frequência, assiduidade e 

pontualidade. Os dados serão confrontados. A ausência não justificada, falta de assiduidade e pontualidade, 

assim como  comportamento  antiético  poderão  reduzir  a  carga-‐horária  ou  inviabilizar  o  recebimento  do  

certificado  de monitoria. 
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4. INSCRIÇÕES 

 

Os interessados em serem monitores voluntários deverão realizar a inscrição de 04/10/2018, até dia 08/10/2017. 

 

Para efetuar a inscrição, os alunos interessados deverão preencher a ficha de inscrição, que consta nessa 

Chamada, e entregar na GEPEX e/ou CAE, conforme horário de funcionamento do setor. 

5. DA SELEÇÃO 

 

O critério para seleção dos candidatos inscritos para a monitoria voluntária da IV SECITEC / IFG / Câmpus 

Goiânia Oeste, será feita através da análise da disponibilidade de horários dos candidatos. 

 

Caso o número de candidatos dentro do perfil seja superior ao número de vagas, será realizado sorteio. 

 

Após o processo seletivo, os candidatos selecionados deverão participar de reunião informativa, a ser conduzida 

pela Coordenação de Monitoria do evento. 

 

 

6. DO RESULTADO 

 

O resultado da seleção de monitores voluntários será divulgado no mural do câmpus no dia 11/10/2018. 

 

*OS ALUNOS SELECIONADOS DEVERÃO COMPARECER PARA AS ESCALAS DE 

ATIVIDADES DA MONITORIA A SER AGENDADA. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O não comparecimento do candidato convocado no prazo estipulado no momento da convocação, ou a não 

aceitação da vaga, acarretará o cancelamento da sua classificação. 

A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital.  

O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas, determinações deliberadas pela Comissão 

Organizadora, resultará na eliminação do monitor das suas funções e a NÃO CERTIFICAÇÃO. 

A não participação dos candidatos em qualquer uma das fases do processo implicará em sua automática 

eliminação. 

 

 

 

 

Goiânia, 03 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 

Profª. Ms. Martha Manrique 

Gerente de Pesquisa Pós - Graduação e Extensão 

Portaria 169/2016 

IFG - Câmpus Goiânia Oeste 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORES DA                     
IV SECITEC – IFG / CÂMPUS GOIÂNIA OESTE 

 
CANDIDATO: 

CURSO: PERÍODO: 

MATRÍCULA:                                                           CPF: 

TRABALHA: (    )SIM (   )NÃO 

DISPONIBILIDADE PARA O EVENTO: 

 
(    )TOTAL  

 
(  )PARCIAL – Marcando aqui o X, assinale abaixo os dias disponíveis para o desenvolvimento 

das atividades de monitoria: 

 

* DIURNO (    )        VESPERTINO (     )       NOTURNO (     )         Horário: ________ às _________ 

 

* 17/10/2018  (   ) 

 
* 18/10/2018  (   ) 

 
* 19/10/2018  (   ) 
 
*20/10/2018  (    ) 

TELEFONE: 

E-‐MAIL: 
 

Por que você deseja ser monitor(a) deste evento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


