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CHAMADA SIMPLIFICADA PARA SELEÇÃO DE MONITORES (AS) PARA A XIII JORNADA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO OESTE BAIANO – JCTOB

A Coordenação da XIII Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano - JCTOB/2021 do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Barreiras, no uso de suas atribuições,
torna pública a presente Chamada Simplificada - JCTOB N° 01/2021, que estabelece normas para seleção
de estudantes para atuação como monitores(as) na XIII Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano
(JCTOB).

1 DO EVENTO

1.1 A presente Chamada Simplificada tem por objetivo selecionar estudantes do IFBA/Campus Barreiras,
para atuarem em atividades de monitoria, na modalidade online, durante a realização da XIII Jornada
Científica e Tecnológica do Oeste Baiano.

2 DO OBJETO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 A presente Chamada Simplificada tem por objetivo selecionar estudantes do IFBA/Campus Barreiras
para atuarem em atividades de monitoria voluntária e não remunerada, na modalidade online, nas
atividades referentes a XIII Jornada Científica e Tecnológica do Oeste Baiano, que ocorrerá entre os dias
20 a 22 de outubro de 2021 e terá como tema: A transversalidade da ciência, da tecnologia e das
inovações: um olhar do Oeste Baiano para o planeta;
2.2 Não serão aceitas inscrições fora dos prazos determinados ou que não atendam às exigências desta
Chamada Simplificada.

3 DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) MONITOR(A)

3.1 Participar de reuniões online para o desenvolvimento das atividades remotas;
3.2 Atuar sob a orientação dos Coordenadores e/ou membro(s) da comissão organizadora do evento;
3.3 Auxiliar os(as) palestrantes e professores-facilitadores(as) das oficinas e minicursos.

4 DAS ELEGIBILIDADES E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 São requisitos mínimos exigidos para participar desta Chamada Simplificada:
4.1.1 Ser estudante regularmente matriculado(a) em qualquer curso ou modalidade de ensino do IFBA/
Campus Barreiras;
4.1.2 Ter disposição para trabalhar em equipe;
4.1.3 Ter acesso à internet e ter familiaridade e/ou domínio com ferramentas digitais de produção de
conteúdo em rede, bem como plataformas de gravação, de realização de videoconferências e de
transmissão online;
4.1.4 Dispor de equipamentos eletrônicos necessários para o apoio ao evento (celular, notebook ou
computador);
4.1.5 Preenchimento correto dos dados solicitados em formulário próprio descrito no item 6 desta
Chamada Simplificada.
4.1.6 Estar presente remotamente na entrevista previamente agendada;



4.1.8 Serão adotados como critérios de seleção o atendimento aos subitens 4.1.1 ao 4.1.6;
4.1.9 Será adotado como critério de classificação o desempenho na entrevista;
4.1.10 No critério de desempate, será considerada a ordem de inscrição;
4.1.11 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acessar o site https://portal.ifba.edu.br/barreiras e
https://www.even3.com.br/jctob2021/ para verificar o andamento das etapas de seleção e classificação
descritos no cronograma (item 8).

5 DAS VAGAS, DA VIGÊNCIA E DA CERTIFICAÇÃO

5.1 Serão disponibilizadas 30 vagas de monitoria para o período de organização, execução e conclusão da
XIII Jornada Científica e Tecnológica, das quais 5% das vagas serão destinadas às PNE;
5.2 O período de vigência das atividades compreenderá o período de organização, execução e conclusão
da Jornada Científica, o qual será estabelecido pela Comissão Organizadora;
5.3 O(A) contemplado(a), mediante execução das atividades planejadas, receberá dois certificados, sendo
um de monitoria e outro de organização do evento.

6 DAS INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições dos candidatos deverão ser efetuadas exclusivamente pelo link:
https://forms.gle/6HhqSkpK5tv5tQYQ9 .
6.2 O encerramento das inscrições ocorrerá dia 13 de Setembro de 2021, às 23h59min.

7 DOS COMPROMISSOS DOS(AS) MONITORES(AS)

7.1 Ao ser selecionado(a) para participar do evento, o(a) estudante deverá assumir os seguintes
compromissos junto à Comissão de Apoio e a Coordenação da  XIII Jornada Científica e Tecnológica do
Oeste Baiano - JCTOB/2021 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Campus Barreiras,
a partir da assinatura do Termo de Compromisso:
a) Executar as atividades propostas pela Comissão Organizadora da XIII JCTOB;
b) Participar do evento em todas as fases de sua realização, incluindo a certificação;
c) Participar das reuniões on-line junto a Comissão da XIII JCTOB;
d) Ajudar na elaboração e organização das salas virtuais (especialmente), a partir do gerenciamento das
plataformas digitais;
e) Divulgar pelos canais digitais as notícias e lembretes da XIII JCTOB;
f) Disponibilizar 20 horas semanais para desenvolvimento das atividades conforme a orientação da
Comissão Organizadora da XIII JCTOB.

8 DO CRONOGRAMA

DATAS ETAPAS
30/08/2021 Publicação da Chamada Pública Simplificada
30/08/2021 a 06/09/2021 Inscrição dos/as candidatos/as
13/09/2021 Homologação das inscrições
14/09/2021 Contestação da homologação das inscrições
21/09/2021 a 23/09/2021 Entrevista com os/as inscritos/as.
24/09/2020 Resultado preliminar dos/as selecionados/as
27/09/2021 Interposição de contestação do resultado

preliminar
29/09/2021 Publicação do resultado final da seleção

8.1 As entrevistas serão pré-agendadas pela Comissão Organizadora, visando facilitar o acesso dos(as)
candidatos(as) a esta etapa de seleção.
8.2 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acessar o site https://portal.ifba.edu.br/barreiras e
www.even3.com.br/jctobonline2020 para verificar o andamento das etapas do cronograma.

https://www.even3.com.br/jctob2021/
https://forms.gle/6HhqSkpK5tv5tQYQ9


9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O(a) estudante monitor(a) poderá ser desligado(a) de sua função, a qualquer tempo, em decorrência
dos seguintes eventos:
a. Por proposta dos Coordenadores do evento ou de integrantes da Comissão Organizadora, com
justificativa por escrito embasada no não cumprimento das funções descritas nos itens 3 e 7;
b. Por solicitação do(a) próprio(a) estudante, a qual deve ser feita por escrito, desde que os motivos
tenham relação com dificuldades de cumprir o que dispõe os itens 3 e 7 ou em função de questões de
força maior.
9.2 Poderá haver ampliação, redução ou substituição de monitores/as:
a. A escolha do(a) novo(a) monitor(a), deverá seguir a ordem estabelecida na lista de classificação.
9.3 Caso não haja classificados(as) remanescentes, deverá ser realizado novo processo de Chamada
Simplificada.
9.4 A inscrição do(a) candidato(a) implicará conhecimento e aceitação das normas e condições
estabelecidas nesta Chamada Simplificada, não sendo aceita a alegação de desconhecimento.
9.5 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão Organizadora da XIII
Jornada Científica e Tecnológica junto com a Coordenação de Extensão e a Coordenação de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação do IFBA/Campus Barreiras.
9.6 Esta Chamada Simplificada entra em vigor na data de sua publicação.

Barreiras, 30 de agosto de 2021.
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