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Normas Complementares ao Edital do Processo Seletivo de discentes para atuarem como 

monitores no Espaço das Profissões 2019/REJ e no Dia C da Ciência/REJ nº. 018/2019. 

 

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA REGIONAL JATAÍ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, tornam públicas as Normas Complementares ao 

Edital do Processo Seletivo de Bolsistas para o Espaço das Profissões 2019 da UFG – 

Regional Jataí nº. 018, de 17 de setembro de 2019, visando seleção de discentes dos 

cursos de graduação para atuarem como monitores no Espaço das Profissões 2019/REJ 

e no Dia C da Ciência/REJ. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. São duas as modalidades de monitoria para o Espaço das Profissões da UFG 

Regional Jataí: 

a) Remunerada, na qual o monitor receberá uma bolsa no valor de R$45,00 (quarenta e 

cinco reais). 

b) Voluntária, na qual o monitor não receberá bolsa, apenas certificado na conclusão do 

evento. 

1.2. A carga horária destinada às atividades de monitoria é de 8 (oito) horas, em horários 

definidos pelo(a) coordenador(a) e de acordo com as necessidades ao longo do evento. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Poderá se inscrever o estudante devidamente matriculado em Curso de Graduação 

da UFG Regional Jataí. 

2.2. As inscrições serão realizadas na secretaria do Curso, no período de 17/09/2019 à 

04/10/2019, mediante a entrega do formulário de inscrição (Anexo II) e do histórico 

escolar atualizado. 



2.3. O(a) candidato(a) será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição, 

dispondo a UFG do direito de excluir do processo seletivo, a qualquer momento, àquele 

que não preencher o formulário de inscrição de forma completa ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1. A seleção dos(as) candidatos(as) será efetuada em única etapa de caráter 

classificatório e eliminatório. A seleção obedecerá, como único critério, o Índice de 

Prioridade do aluno. 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1. O resultado será divulgado até o dia 10 de outubro de 2019, no site do Curso de 

Enfermagem (www.enfermagem.jatai.ufg.br) e no mural do curso. 

 

6. DA CERTIFICAÇÃO 

6.1. Ao estudante que concluir com aproveitamento a monitoria em ambas modalidades 

no Espaço das Profissões e Dia C da Ciência será emitido certificado no SIGAA, pelo 

módulo de Extensão, vinculado ao Evento previamente cadastrado pela Coordenação de 

Curso. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Em caso de qualquer irregularidade ocorrida durante o evento que comprometa a 

atuação do monitor, o mesmo será afastado das atividades sem direito à remuneração e 

à certificação. 

7.2. Os casos omissos serão resolvidos pelas Coordenadorias de Curso e pela 

Coordenação de Graduação. 

Jataí, 26 de setembro de 2019. 

 

 

Profa. Hellen Cristina Sthal 

Vice-coordenadora do Curso de Enfermagem 

 


