EDITAL Nº 001/2019
XX SEMANA DE ENFERMAGEM E XV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA
ESTE EDITAL DESTINA-SE À SELEÇÃO DE ESTUDANTES REGULARMENTE
MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE
(ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, FISIOTERAPIA, FARMÁCIA,
BIOMEDICINA, MEDICINA, NUTRIÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, SERVIÇO SOCIAL) EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, E OBEDECERÁ AOS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS AQUI OFERTADAS,
OBEDECENDO AS NORMAS INTERNAS DA COMISSÃO.

1. COMISSÃO DE SELEÇÃO
1.1. A seleção de estudantes para ocupação das vagas de monitoria está sob a responsabilidade
da comissão científica da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de Iniciação Científica
da UESPI.
2. QUADRO GERAL DE VAGAS
2.1. Serão ofertadas um total de 10 vagas para monitores internos e externos, destas:
2.1.1. 2 vagas destinadas a alunos da UESPI;
2.1.2. 6 vagas destinadas a alunos de outras Instituições de Ensino Superior da cidade de
Parnaíba;
2.1.3. 2 vagas destinadas a alunos de Instituições de Ensino Superior de outras cidades.
3. REQUISITOS
Segue abaixo todos os requisitos necessários para a inscrição no processo de seleção de
monitoria:
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3.1. Monitores de Parnaíba:
3.1.1. Ter idade igual ou superior a 18 anos;
3.1.2. Estar devidamente matriculado em curso da área da saúde de Instituições de Ensino
Superior da cidade de Parnaíba, tendo cursado o mínimo de dois períodos letivos;
3.1.3. Não ter sido MONITOR em nenhuma das Semanas de Enfermagem da UESPI
anteriores.
3.1.4. Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) com nota mínima igual a 7,0 (sete);
3.1.5. Ter disponibilidade para reuniões semanais presenciais (datas e horários a critério da
Comissão Organizadora);
3.1.6. Ter disponibilidade para realizar inscrições presenciais do evento;
3.1.7. Apresentar disponibilidade para o cumprimento das atividades de MONITOR durante
a realização do evento no período de 6 a 11 de maio de 2019.
3.2. Monitores de outras cidades:
3.2.1. Ter idade igual ou superior a 18 anos;
3.2.2. Estar devidamente matriculado em curso da área da saúde de Instituições de Ensino
Superior fora da cidade de Parnaíba, tendo cursado o mínimo de dois períodos letivos;
3.2.3. Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) com nota mínima igual a 7,0 (sete);
3.2.4. Ter disponibilidade para divulgação do evento em instituições da cidade onde reside
o monitor;
3.2.5. Ter disponibilidade para participar de reuniões e atividades preparatórias para o evento
via redes sociais (datas e horários a critério da Comissão Organizadora);
3.2.6. Apresentar disponibilidade para o cumprimento das atividades de MONITOR durante
a realização do evento no período de 6 a 11 de maio de 2019.
4. ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES
4.1. Monitores de Parnaíba:
4.1.1. Antes do Evento:
•
•
•
•
•

Participar das reuniões do evento, quando convocado;
Auxiliar a comissão organizadora na busca de patrocínios;
Divulgação do evento;
Realizar inscrições presenciais;
Seguir as orientações da comissão responsável.
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4.1.2. Durante o Evento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acolhimento dos convidados e participantes do Evento;
Acompanhamento e organização das atividades e espaços do Evento;
Repasse de informações e resolução de problemas;
Entrega do material de credenciamento;
Acompanhamento das atividades nas salas de apresentações, palestras, minicursos e
apresentação de trabalhos e auxílio aos convidados;
Montagem e fiscalização do material (bolsas, data show, cartazes);
Condução das listas de Presença;
Apoio, Suporte e Organização antes e depois das atividades do Evento;
Registro fotográfico do Evento;
Relatório de todo o Evento e das atividades especificas em que estiver inserido
conforme designação da Comissão;
Atender às demandas do Evento sob a orientação da Comissão, nos horários
determinados;
O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas, determinações
deliberadas pela Comissão resultará na eliminação do mesmo;
Os alunos Monitores poderão ser autores ou coautores de trabalhos. Entretanto, estes
não estarão aptos a receber qualquer premiação. O prêmio, assim, será destinado ao
próximo colocado em ordem decrescente.

4.2. Monitores de outras cidades:
4.2.1. Antes do Evento:
•
•
•
•
•

Participar das reuniões do Evento e do treinamento via redes sociais, quando convocado;
Divulgação do evento em instituições da cidade em que o monitor reside;
Realizar inscrições presenciais;
Colaborar na organização de potenciais congressistas e encaminhar o contato à
Comissão Organizadora;
Seguir as orientações e permanecer sob supervisão da Comissão Organizadora.

4.2.2. Durante o Evento:
•
•
•
•
•
•

Acolhimento dos convidados e participantes do Evento;
Acompanhamento e organização das atividades e espaços do Evento;
Repasse de informações e resolução de problemas;
Entrega do material de credenciamento;
Acompanhamento das atividades nas salas de apresentações, palestras, minicursos e
apresentação de trabalhos e auxílio aos convidados;
Montagem e fiscalização do material (bolsas, data show, cartazes);
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•
•
•
•
•
•
•

Condução das listas de presença;
Apoio, Suporte e Organização antes e depois das atividades do Evento;
Registro fotográfico do Evento;
Relatório de todo o Evento e das atividades especificas em que estiver inserido
conforme designação da Comissão;
Atender às demandas do evento sob a orientação da Comissão, nos horários
determinados;
O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas, determinações
deliberadas pela Comissão resultará na eliminação do monitor das suas funções;
Os alunos Monitores poderão ser autores ou coautores de trabalhos. Entretanto, estes
não estarão aptos a receber qualquer premiação. O prêmio, assim, será destinado ao
próximo colocado em ordem decrescente.

5. INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas das 14:00 min do dia 7 de janeiro às 23:59 min do dia 25 de
janeiro de 2019, exclusivamente via e-mail. Para se inscrever o estudante proponente deverá:
5.1. Escrever uma CARTA DE INTENÇÃO de no máximo uma lauda (modelo disponível
neste edital – Anexo III), explicando os motivos que o levaram a participar da seleção, bem
como evidenciar a importância desta para sua trajetória acadêmica e profissional;
5.2. Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (Anexo I);
5.3. Preencher o QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS (ANEXO II);
5.4. Enviar para o e-mail: cientifica.semanadeenf2019@gmail.com com o assunto: “Seleção
de Monitores”:
5.4.1. Carta de intenção;
5.4.2. Formulário de Inscrição (Anexo I);
5.4.3. Questionário de Atividades Acadêmicas (Anexo II);
5.4.4. Comprovante de Matrícula (Para os candidatos que ainda não estão matriculados no
período de 2018.1, deverá ser enviado o comprovante do último período cursado);
5.4.5. Histórico Acadêmico;
5.4.6. CPF e RG;
5.4.7. Comprovante de residência para os candidatos residentes em outras cidades;
5.4.8. Para os candidatos à monitoria de outras cidades, enviar digitalizados os documentos
comprobatórios referentes ao questionário de atividades acadêmicas;
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5.4.9. Só serão aceitos arquivos no formato PDF;
5.6. Todos os arquivos estarão disponíveis neste edital como anexos.
5.7. Não haverá homologação para inscrições que não cumprirem os requisitos deste edital,
bem como a ausência de quaisquer documentos;
5.8. Não serão permitidas, sob nenhuma hipótese, inscrições com o complemento de
documentação em data posterior ao período de inscrições estabelecido no cronograma de
atividade deste Edital;
5.9. Caso a Comissão de Seleção verifique a falsidade de alguma informação, em qualquer
tempo, este será imediatamente excluído do Processo Seletivo.
6. SELEÇÃO
6.1. Monitores de Parnaíba: A seleção será feita em duas etapas:
1ª ETAPA: Análise da Documentação, Carta de Intenção, Formulário de Inscrição,
Questionário de Atividades Acadêmicas e Índice de Rendimento Acadêmico – IRA, por meio
do cálculo da média das respectivas notas. Serão classificados para a 2ª etapa todos os alunos
que apresentarem a documentação corretamente e média igual ou superior a 7,0.
2ª ETAPA (Entrevista): Será feita entrevista com os candidatos classificados na primeira etapa.
As entrevistas ocorrerão das 08 às 12h e das 14 às 18h do dia 30 de janeiro de 2019 (horários
de cada aluno a serem divulgados pela comissão), na Universidade Estadual do Piauí, Campus
Prof. Alexandre Alves de Oliveira. Os candidatos selecionados para a entrevista deverão estar
munidos dos documentos originais:
•
•
•

Carteira de Identidade;
Certificados ORIGINAIS referentes às respostas do Questionário de Atividades
Acadêmicas (Anexo II);
Termo de Disponibilidade de tempo para as atividades de Monitoria (Anexo IV)
devidamente preenchido e assinado.

6.2. Monitores de outras cidades:
6.2.1. A seleção será feita em uma única etapa: Análise da Documentação, Carta de intenção,
Formulário de Inscrição, Questionário de Atividades Acadêmicas e Índice de Rendimento
Acadêmico – IRA, por meio do cálculo da média das respectivas notas.
7. RESULTADO FINAL
7.1. O resultado final será divulgado no dia 04 de fevereiro de 2019, exclusivamente nas redes
sociais oficiais do evento;
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7.2. Todos os selecionados serão contatados via e-mail e/ou WhatsApp informados sobre as
reuniões;
7.3. Caso o candidato classificado/convocado não participe das reuniões, sua vaga será
disponibilizada ao candidato classificado na ordem seguinte, e assim por diante;
7.4. Havendo empate, será selecionado o estudante que estiver cursando o período mais
avançado e prevalecendo o empate, será considerado o candidato que possuir o maior Índice
de Rendimento Acadêmico (IRA) e a disponibilidade de tempo para as atividades do evento.
8. DA CONVOCAÇÃO
8.1. Os selecionados serão convocados para uma reunião oficial que ocorrerá em data propícia,
escolhida pela organização do evento e, previamente, informada aos MONITORES
selecionados, na Universidade Estadual do Piauí, Campus Alexandre Alves de Oliveira;
8.2. Caso o candidato classificado/convocado não compareça à respectiva reunião, sua vaga
será disponibilizada ao candidato classificado na ordem seguinte, e assim por diante.
9. CERTIFICAÇÃO
9.1. Será assegurada, por parte da comissão organizadora do evento, a isenção da inscrição de
todos os monitores em 1 (um) minicurso a ser definido pela Comissão Organizadora do
Evento;
9.2. Os monitores receberão certificados de monitoria (120 horas), de Minicurso (40 horas),
bem como de todas as atividades que participar.
9.3. Os monitores que se interessarem em submeter trabalhos científicos deverão pagar o valor
correspondente.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas deste edital;
10.2. Todos os monitores receberão a camisa com a logomarca do Evento que deve ser
utilizada durante toda a sua realização;
10.3. Os monitores deverão se portar conforme a designação da Comissão;
10.4. A Comissão Organizadora em hipótese alguma arcará com quaisquer despesas dos
monitores.
10.5. Para o recebimento da certificação de monitoria, o monitor deverá cumprir a carga
horária total de trabalho designada no Evento.
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10.6. Informações adicionais e esclarecimentos acerca dos itens deste edital serão
disponibilizados
pela
Comissão
Cientifica
via
e-mail:
cientifica.semanadeenf2019@gmail.com.
10.7. Casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão Científica.
10.8. Este edital entra em vigor na data de sua publicação pela Comissão Organizadora da XX
Semana de Enfermagem e XV Encontro de Iniciação Científica da UESPI, revogadas as
disposições em contrário.
11. CRONOGRAMA
ATIVIDADES
Lançamento do edital
Período de Inscrições
Resultado da primeira etapa
Entrevista
Resultado final

PERÍODO
07/01/2019
07/01/2019 a 25/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
04/02/2019
Parnaíba, 07 de janeiro de 2019.

Geovana Almeida dos Santos Araujo
Presidente da Comissão Científica da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de
Iniciação Científica da UESPI

Daniele de Brito Sousa
Vice-presidente da Comissão Científica da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de
Iniciação Científica da UESPI

Mariana Rios de Castro
Presidente da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de Iniciação Científica da UESPI
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
NOME:
IDADE:

DATA DE NASCIMENTO:

RG:

CPF:

CURSO:
INSTITUIÇÃO:
PERÍODO:

IRA:
Nº DE MATRÍCULA:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

Nº
CIDADE:

E-MAIL:
TELEFONES:
CURRÍCULO LATTES (Caso tenha):

É obrigatório o preenchimento de todos os campos deste formulário e de inteira
responsabilidade do candidato todas as informações aqui colocadas. Informações falsas
implicarão automaticamente na sua desclassificação do processo de seleção.

Edital para seleção de monitores da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de Iniciação
Científica da UESPI – 2019
Contato: cientifica.semanadeenf2019@gmail.com

ANEXO II
QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS
1. É ou foi monitor de alguma disciplina?
( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ou mais
2. Quantos projetos de extensão já participou ou participa?
( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ou mais
3. Quantos projeto de pesquisa já participou ou participa?
( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ou mais
4. É ou foi bolsista de Iniciação Cientifica?
( ) sim ( ) não
5. De quantos eventos científicos já participou?
( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ou mais
6. Quantos trabalhos científicos já apresentou?
( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ou mais
7. Já participou de organização de eventos?
( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ou mais

O preenchimento das informações neste formulário é de inteira responsabilidade do
candidato. Informações falsas implicarão automaticamente na sua desclassificação do
processo de seleção.
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO

À Comissão Científica da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de Iniciação
Científica da UESPI.

Prezada Comissão,

Eu, ____________________________________________________, aluno do curso
___________, na Instituição de Ensino Superior____________, venho por meio desta carta
demonstrar o meu interesse em participar da seleção de monitoria da XX Semana de
Enfermagem e XV Encontro de Iniciação Científica da UESPI.

Explicitar em no máximo 1 lauda:
1. Motivos que levaram a participar da seleção;
2. Experiências próprias do candidato;
3. Evidenciar a importância da monitoria para sua trajetória acadêmica e profissional;
4. Expectativas em relação ao evento;
5. Justificativa e objetivos.

Atenciosamente,

__________________, ______ de janeiro de 2019.

______________________________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO IV
TERMO DE DISPONIBILIDADE

Eu,___________________________________________ matriculado no bloco _______ do
curso _____________________, sob o número de matrícula __________________ da
Instituição de Ensino ______________, declaro para os devidos fins de direito, obedecendo ao
que dispõe o Edital 001/2019, ter disponibilidade para realizar as atividades referentes a
monitoria da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de Iniciação Científica da UESPI –
2019 conforme designado pela Comissão responsável me comprometendo assim com o evento.

Parnaíba, ____ de ____________________ de 2019.

_____________________________________________________________
Assinatura do candidato

Edital para seleção de monitores da XX Semana de Enfermagem e XV Encontro de Iniciação
Científica da UESPI – 2019
Contato: cientifica.semanadeenf2019@gmail.com

