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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA 

 

 

 O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus 

Jacobina, no uso de suas atribuições legais, torna público este edital, por intermédio da Comissão 

Organizadora da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT) 2020, para a seleção de discentes 

para a função de monitor(a) para as atividades pré-eventos e do evento da IX Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, a se realizar no período de 26 de outubro a 06 de novembro de 2020. 

 As atividades de monitoria destinam-se ao/à discente que tem interesse e aptidão para a gestão 

e organização de eventos acadêmicos e científicos ou que deseja experimentar atividade neste campo 

de atuação na modalidade online.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A seleção dos monitores será regida por este edital.  

1.2. Esta seleção visa o provimento de vagas para monitores da IX Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, Campus – Jacobina. 

1.3. A seleção será realizada pela comissão do evento citado acima, em etapa única, com base na 

análise dos dados do formulário preenchido pelo/a candidato/a. 

 

2. DAS VAGAS  

 

2.1. Serão ofertadas 10 vagas para discentes do IFBA – Jacobina, regularmente matriculados nos 

cursos técnicos na modalidade integrada. 

2.2. Serão ofertadas 5 vagas para discentes do IFBA – Jacobina, regularmente matriculados nos cursos 

técnicos na modalidade subsequente. 

2.3. Serão ofertadas 5 vagas para discentes do IFBA – Jacobina, regularmente matriculados no curso 

Superior de Licenciatura em Computação. 

2.4. Caso a quantidade de vagas em uma das modalidades não sejam preenchidas em sua totalidade, 

elas serão realocadas para as demais modalidades. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

3.1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 16 a 21 de outubro de 2020 

3.2. As inscrições serão gratuitas e efetuadas através do site oficial do evento:  
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https://www.even3.com.br/snctjac2020/ 

3.3. Para a inscrição o/a candidato/a deve preencher os campos solicitados na ficha de inscrição na 

categoria ‘Monitor’ no site. 

 

4. DA ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES  

 

4.1. Caberá aos/as monitores/as selecionados/as: 

4.1.1 Antes do evento:  

a) Participar das reuniões para as quais forem convocados;  

b) desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas;  

4.1.2 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; 

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

Coordenação, resultará na eliminação do monitor das suas funções; 

4.3. Ao monitor será concedido:  

a) certificado inerente as suas funções no evento; 

 

5. DA SELEÇÃO  

 

5.1. O/A candidato/a inscrito/a receberá um e-mail até o dia 23/10/2020, informando sobre a 

aprovação ou não para a monitoria do evento.  

5.2. Serão avaliados os perfis dos/as estudantes e a disponibilidade de tempo para cumprir as 

atividades programadas, sem conflito entre os seus horários e os das atividades em que exercerá como 

monitor/a. Reiteramos que as atividades de monitoria, bem como todo o evento, acontecerá na 

modalidade Online.  

 

Jacobina-BA, 15 de outubro de 2020 

 

 

  Ricardo Alcântara Mesquita           Cristian Lins da Cruz Almeida 

            Diretor Geral                   Presidente da Comissão da IX SNCT 
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