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EDITAL Nº 02/2017.2 
 

A Faculdade do Sul da Bahia – FASB, mantida pela Fundação Francisco de Assis, através do 

Núcleo de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão – NUPPE, torna pública a abertura das inscrições 

para o Processo Seletivo de monitores do Seminário de Iniciação Científica do Território de 

Identidade do Extremo Sul - SICTEXBA: 

 

Comissão Vagas / Turno Atividades Desenvolvidas 

Estrutura   

Comunicação 

08 (oito) 

02 – Matutino 

03 – Vespertino 

03 – Noturno 

- Divulgar o evento nas redes sociais (antes/durante); 

- Fotografar e filmar o evento; 

- Auxiliar as demais midiáticas da Comissão. 

Empresa 
  

Cultura 

06 (seis) 

02 - Matutino 

02 – Vespertino 

02 - Noturno 

- Atender os artistas nas especificidades de suas 

respetivas apresentações; 

- Contribuir na organização de mostras e exposições. 

Social e Saúde 

03 – acadêmicos do 

Curso de Enfermagem 

 

02 – Matutino 

02 – Vespertino 

02 - Noturno 

- Atendimento na sala de Pronto Atendimento; 

 

 

 

- Acolhida de boas-vindas dos participantes ao evento; 

 

Acadêmica 

10 (dez) 

05 – Vespertino 

05 – Noturno 

+ Colaboradores da 

Biblioteca 

- Organização de pôsteres, salas de apresentações orais, 

minicursos, conferências. 

Secretaria Secretarias da IES 

- Organização de listas, crachás e registros 

- Confecção de certificados para postagem eletrônica 

- Reprodução de material para minicursos e organização 

de material para oficinas 

Recursos 

Humanos 
04 (quatro) - Auxiliar na organização no dia do evento. 

 

 

1. DA INSCRIÇÃO 

Os alunos poderão realizar a inscrição para monitoria de 21 e 22/09/2017, das 19:30 às 

21:30 horas, com a secretária na sala das Coordenações – Campus I e II,. Para efetivar a 

inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição (Anexo I). Não serão aceitas 

inscrições posteriores à data estabelecida. Poderão candidatar-se à vaga todos os interessados 

que obedecerem aos seguintes critérios: 

a) Ser aluno regularmente matriculado nesta Instituição de Ensino; 

b) Não ter sofrido nenhuma penalidade disciplinar durante o curso; 
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2. DA SELEÇÃO 

O processo seletivo será realizado nos dias 25 e 26/09/2017, através de entrevista com a 

coordenação do setor pretendido e durante esta entrevista serão avaliados: 

a) Disponibilidade de horários; 

b) Afinidade com a função a ser exercida; 

c) Sociabilidade; 

d) Interesse em contribuir para o sucesso do SICTEXBA. 

  

3) DA ATIVIDADE DE MONITORIA 

a) O monitor terá sua escala de atividades, conforme cronograma elaborado pela comissão 

pertencente. 

b) É dever do monitor chegar com antecedência ao seu horário de monitoria e sair após 

encerramento de todas as atividades, mediante assinatura de frequência junto a equipe de 

RH. 

 

4) DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 O resultado da seleção será divulgado no dia 27/09/2017, através de comunicado afixado em 

mural dos colegiados e coordenação de cursos. Os alunos selecionados devem se apresentar aos 

responsáveis de sua comissão de monitoria até o dia 30/09/2017. 

 

5) DOS BENEFÍCIOS  

 a) O monitor selecionado estará isento da taxa de inscrição do SICTEXBA. 

 b) Receberá certificado de Monitor de Evento Científico, com carga horária mínima de 12 

horas (podendo a carga horária ser maior, conforme as atividades desenvolvidas pelo mesmo). A 

aferição das horas de monitoria serão de responsabilidade da comissão, mediante registro de 

frequência. 

 c) Não haverá nenhum benefício financeiro pela atividade de monitoria desenvolvida. 

 

6) Os Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral e Executiva do SICTEXBA. 

  

 

Teixeira de Freitas, BA, 20 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

______________________________ 

Diretora Acadêmica 
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ANEXO I 

 

Seminário de Iniciação Científica do Território de 

Identidade do Extremo Sul - SICTEXBA 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 

 
 

Área de Monitoria  

1ª opção:_____________________________________________ 

2ª opção:_______________________________________ 

 

Nome do Candidato: 

CPF: 

Curso: 

Telefones para contato: 

(   )_______-___________ 

 

(   )_______-___________ 

 

Nº de matrícula: 

E-mail: 

 

 

 

Teixeira de Freitas/BA, ____ de ______________________de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 

                       

 

 

_____________________________________ 

Visto Secretaria 

 


