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O Diretor do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de Campina 
Grande (CFP/UFCG), Prof. Dr. Antônio Fernandes Filhos, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, torna público o presente Edital de Chamada Pública para 
conhecimento de interessados/as na abertura das inscrições para a abertura do processo 
seletivo para monitores do XIV SIAT & VI SERPRO & I ForPPG desta instituição, conforme 
as normas e condições abaixo estabelecidas. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo visa selecionar estudantes de Cursos de Graduação (Licenciatura e 
Bacharelado) da Universidade Federal de Campina Grande, para atuarem como monitores 
do “XIV Seminário Internacional Analítico de Temas Interdisciplinares – XIV SIAT & VI 
Seminário de Pesquisa Inovadora na/para Formação de Professores – VI SERPRO & I 
Fórum de Pós-Graduação da UFCG – I ForPPG” organizado pela Assessoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da referida instituição. 

1.2 São pré-requisitos exigidos de um monitor do XIV SIAT & VI SERPRO & I ForPPG: 

a. Estar devidamente matriculado(a) em um dos cursos de graduação ou pós-graduação da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); 

b. Ter afinidade com gestão de eventos acadêmicos e científicos; 

c. Estar devidamente inscrito(a) no evento; 

d. Ter disponibilidade para participar das reuniões; 

e. Estar disponível durante o período de realização do evento, de 25 a 27 de setembro de 
2018, no turno escolhido, para participar do processo de organização e execução das 
atividades.   

f. Ter responsabilidade no cumprimento das tarefas, dentro dos prazos acordados. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 O processo seletivo de monitores seguirá o seguinte cronograma: 

a. Período de inscrição:  

As inscrições ocorrerão no período de 11 a 22 de maio de 2018, através do site do evento, 
no endereço: http://cfp.ufcg.edu.br/siat. Após o prazo, as inscrições estarão definitivamente 
encerradas. 

2.2 Serão exigidos do candidato os seguintes documentos, a serem anexados no ato da 

inscrição: 

http://cfp.ufcg.edu.br/siat


a. Comprovante de matrícula institucional 

b. Comprovante de pagamento de inscrição no evento (XIV SIAT & VI SERPRO & I ForPPG) 

c. Documento oficial com foto 

d. Currículo Lattes/CNPQ 

2.3 Serão ofertadas 20 vagas, somente disponíveis para alunos de graduação e pós-

graduação. 

2.4 A participação na monitoria não estabelece qualquer vínculo empregatício com a 
instituição. 
 

3. DA SELEÇÃO 

A seleção será por meio de: 

a.  Avaliação de formulário de inscrição (10,0pt) 

b. Avaliação de Currículo Lattes (10,0 pt) 

c. Reunião com candidatos (10,0): 

Será realizada reunião de seleção de candidato no dia 25 de maio das 10h às 11h, no 
Auditório Central do CFP/UFCG para seleção mediante entrevista coletiva. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação da seleção dos candidatos se dará por meio de lista a ser disponibilizada no 

site do evento e na Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação do CFP/UFCG.. 

 

5. DAS ATIVIDADES DE MONITORIA. 

5.1 São atividades do monitor durante as semanas que antecedem o evento: 

a. Divulgação virtual em redes sociais; 

b. Divulgação presencial; 

c. Organização de documentos e materiais. 

5.2 São atividades do monitor durante os dias do evento: 

a. Organizar os locais do evento; 

b. Auxiliar no credenciamento; 

c. Recepcionar palestrantes; 

d. Orientar os participantes e esclarecer dúvidas; 

e. Coletar assinaturas em listas de freqüência; 

f. Guardar documentos e formulários do Evento. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Será desclassificado/a e automaticamente excluído/a do processo seletivo o/a candidato/a 
que: 

a. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 
seleção 



b. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 
nesta Chamada Pública. 

c. Não comparecer a uma das Fases da Seleção. 

d. Não obtiver a nota mínima estabelecida nas Fases 01 e 02 (7,0 - sete). 

Ao inscrever-se no presente processo seletivo, o/a candidato/a reconhece e aceita as 
normas estabelecidas nesta Chamada Pública e no regulamento do processo seletivo para 
monitores do XIV SIAT & VI SERPRO & I ForPPG. 

 

Casos omissos serão resolvidos, conforme as suas competências, pela Comissão de 
Seleção e, se necessário, pelo Comissão organizadora do evento. 

 

  

Cajazeiras, 07 de Maio de 2018. 

 

 

 
 

 
Prof. Dr. Antônio Fernandes Filho 

Diretor do CFP 

 

  

 
 
 
 


