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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA 

 

A Comissão Organizadora do 1º Fórum Nordestino de Metodologias Ativas 
em Saúde – 1º FONEMAS divulga que estão abertas as inscrições para 

seleção de monitoria de graduandos do curso de medicina de Paulo Afonso  e 

do Instituto Federal da Bahia, conforme as disposições contidas neste edital. 

1. REQUISITOS DO MONITOR 

DOS REQUISITOS DO MONITOR 

1.1 Poderão candidatar-se a presente seleção estudantes que atendam às 

seguintes exigências: 

a) Fazer inscrição até o dia de 06 de setembro 2017. 

b) Ter disponibilidade e interesse em atuar como monitor antes e durante o 1º 

FONEMAS que ocorrerá no dia 18 e 20 de maio de 2018, em Paulo Afonso, 

Bahia; 

c) Ser graduando do curso de medicina da UNIVASF, campus Paulo Afonso ou 

ser graduando do Instituto Federal da Bahia campus Paulo Afonso. 

d) Ter disponibilidade para comparecer ao treinamento. 

2. INSCRIÇÃO, QUANTITATIVO DE VAGAS E SELEÇÃO 

2.1 As inscrições para atuar como monitor no 1º Fórum Nordestino de 

Metodologias Ativas em Saúde – 1º FONEMAS estarão abertas a partir do dia 

31 de Agosto até do dia 06 de setembro de 2017; 

2.2 Serão selecionados para o 1º FONEMAS 20 monitores; 

2.3 As inscrições poderão ser realizadas através do e-mail 

fonemas2018@gmail.com; 
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2.4  Para a inscrição exigir-se-á cópia do comprovante de matricula, declaração 

de compromisso , o preenchimento de uma ficha e do barema com documentos 

comprobatórios, contida no anexo I , II e III deste edital,  

2.5 As fichas sem o devido preenchimento ou daqueles que não estiverem 

inscritos no evento serão automaticamente desconsideradas. 

2.6 Serão selecionados os 20 inscritos por meio de análise do Curriculum 

Lattes (Anexo III) ou Currículum Vitae, e que atenderem às exigências contidas 

nos requisitos 1.1, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7; 

2.7 Na análise do curriculum será considerada a pontuação adquirida na 

avaliação dos seguintes itens: monitoria em evento científico ou de extensão, 

monitoria acadêmica, participação em evento científico ou de extensão, 

apresentação de trabalho em evento científico ou de extensão (Anexo III). 

3. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

3.1 - A classificação final será realizada em ordem decrescente, de acordo com 

a somatória de pontos obtidos. 

3.2 - Critérios de desempate: I - maior quantidade de participação em monitoria 

de eventos científicos ou de extensão; II – maior número de semestres 

cursados; III – IES ainda não contemplada. 

3.3 O resultado ocorrerá em 08/09/2017 no período da tarde e divulgado nos 

murais dos blocos acadêmico e administrativo e via e-mail. 

4. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS 

4.1 Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pela Comissão 
Organizadora; 

4.2 Antes do evento: participar do treinamento, divulgar; organizar material; 

participar de reuniões junto à Comissão Organizadora, dentre outras 

atribuições a critério da Comissão; 
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4.3 Durante o evento: organizar salas do evento para atender a programação; 

recepcionar palestrantes e participantes; orientar os participantes e esclarecer 

dúvidas; dentre outras atribuições a critério da Comissão. 

5. ADMISSÃO 

5.1 A seleção de monitoria não gera qualquer vínculo empregatício de 
nenhuma natureza, não cabendo qualquer tipo de remuneração e, portanto, 

não cabendo nenhum tipo de recurso posterior; 

5.2 É obrigatório o cumprimento do cronograma de ações durante todo o 

planejamento e realização do evento, sob pena de não receber a certificação 

de participação. 

 

6. CONCESSÃO AO MONITOR 

6.1 Inscrição gratuita no evento; 

6.2. Serão concedidos certificados de monitoria (40h) aos monitores que 

cumprirem as atividades designadas; 

6.3 Camisa com logomarca do evento que deverá ser utilizada durante a 

realização do evento. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital; 

7.2 A ausência do candidato convocado no prazo estipulado no momento da 

convocação, ou a não aceitação da vaga, acarretará o cancelamento da sua 

classificação. Automaticamente, o candidato subsequente classificado, será 

convocado a fazer parte da equipe de monitores do evento; 
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7.3 Os casos específicos e omissos que não estão previstos neste edital o qual 

normatiza o processo de seleção serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora do 1º FONEMAS; 

7.4 O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras e determinações 

deliberadas pela Comissão Organizadora resultará na destituição do monitor de 

suas funções, sem direito ao recebimento do certificado.  

7.5 A não participação do candidato em qualquer uma das fases do processo 

implicará em sua automática eliminação. 

 

Paulo Afonso, 31 de Agosto de 2017. 

Comissão Organizadora 
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Anexo I 

Preencher com letra bastão ou digital a ficha abaixo e enviar junto com o 
comprovante de matricula e o Curriculum lattes ou Curriculum Vitae para o e-
mail: fonemas2018@gmail.com 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 1º FÓRUM NORDESTINO DE 
METODOLOGIAS ATIVAS EM SAÚDE – 1º FONEMAS 

(PREENCHER, ESCANEAR E ENVIAR POR EMAIL) 

Nome Completo: 

Data de Nascimento: Telefone para contato: 

Instituição de Ensino que pertence: 

Período/Ano que está matriculado (a): 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

E-mail: 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E DISPONIBILIDADE DE TEMPO 

(PREENCHER, ESCANEAR E ANEXAR À INSCRIÇÃO) 

  

 

  

Eu, ____________________________________________________________, 

RG Nº _________________, CPF Nº _____________________ candidato (a) a 

uma vaga na monitoria 1º Fórum de Metodologias Ativas em Saúde – 1º 

FONEMAS, declaro ter disponibilidade de tempo para o cumprimento das 

atividades previstas para a função de monitor, bem como aceitar as normas e 

condições estabelecidas no Edital de monitoria, em relação às quais não 

poderei alegar desconhecimento. 

   

  

Paulo Afonso, _____ de ________ de 2017. 

  

 

 

 

  

________________________________________________ 
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Assinatura do candidato(a) 

 

 

 

ANEXO III 

PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

(anexar comprovante dos itens que o candidato pontua) 

 

 

 

	  

TÍTULOS PONTUAÇÃO MÁXIMO 

Monitoria em Evento Científico ou de 
Extensão 

10 pontos por evento 40 pontos 

Monitoria Acadêmica 5 pontos por semestre 

concluído 

20 pontos 

Participação em Evento Científico ou de 
Extensão 

 

 

 

04 pontos por evento 20 pontos 

Apresentação de Trabalho em Evento 

Científico ou de Extensão 

02 pontos por evento 20 pontos 

TOTAL 100 pontos 


