
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL JATAÍ

COORDENAÇÃODE GRADUAÇÃO

Edital n°. 018, de 17 de setembro de 2019.

A Direção e a Coordenação de Graduação da Universidade Federal de Goiás, Regional

Jataí, tornam público o Edital n°. 018 de 17 de setembro de 2019, Processo n0

23070.023783/2019-90, estabelecendo normas gerais para a realização do Processo

Seletivo visando a seleção de discentes para atuarem como monitores no Espaço das

Profissões 2019/RE.) e no Dia C da Ciência/REJ.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.

1.2.

O processo seletivo, Objeto deste Edital, destina-se à seleção de discentes dos cursos

de graduação participantes para o desenvolvimento de atividades de monitoria no

Espaço das Profissões de 2019 e no Dia C da Ciência. da Regional Jataí.

Os eventos promovem o encontro de estudantes de ensino médio corn discentes e

docentes da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás (REJ / UFG). O objetivo é

apresentar à comunidade a estrutura e o papel desempenhado pelo profissional de cada

área acadêmica, relacionada aos cursos de graduação da REJ, por meio de salas

interativas e palestras. Desta forma, é possível auxiliar os alunos prestes a participarem

do SISU no processo de escolha de um curso superior.

1.3. São concebidas duas modalidades de monitoria:

a) Monitoria remunerada: O monitor receberá uma bolsa.

b) Monitoria voluntária: o monitor não receberá bolsa.

c) Em ambas as modalidades, o monitor exercerá suas funções sem qualquer vínculo

empregatício com a Universidade e deverá ter sua participação confirmada por meio de

lista de presença, a qual deverá ser assinada no local de atuação durante o Evento a fim

de garantir a certificação.

1.4. São atribuições do Monitor:

a) Cumprir exclusivamente as tarefas pertinentes à função que Ihe for atribuída pelos



Coordenadores de Curso, referentes à organização do espaço físico, à recepção e ao

acompanhamento e/ou apresentação dos cursos aos estudantes do ensino médio nas

dependências da REJ / UFG;

b) Cumprir rigorosamente os horários previamente acertados, totalizando carga horária

de oito horas. em horário a ser definidos junto à Coordenação de Curso.

2. DAS BOLSAS DE MONITORlA PARA O EVENTO

2.1. Serão destinadas quatro (04) bolsas, no valor de R$ 45,00, para cada Coordenação de

Curso participante do evento (Anexo I). Estas serão distribuídas para discentes regular-

mente matriculados em cursos de graduação da UFG da Regional Jataí.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 17 de setembro a 04 de outubro,

respeitando-se o horário de funcionamento das Coordenações dos Cursos.

3.2. As inscrições serão realizadas nas Coordenadorias de Curso do estudante. por meio do

de entrega da ficha de inscrição (Anexo Il) devidamente preenchida e histórico escolar

atualizado.

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção dos candidatos ficará a cargo das Coordenadorias dos Cursos de graduação

participantes do Espaço das Profissões 2019.

4.2. Caberá a cada Coordenação definir o número de monitores necessário para

desempenhar as atividades propostas pelo curso durante o Espaço das Profissões e Dia

C da ciência

4.3. No caso da demanda por vagas remuneradas ser superior ao número de bolsas, deve-

se obedecer os critérios definidos por cada Coordenação de Curso, que serão

divulgados até dia 04 de outubro no mural e/ou site do curso.

4.4. Os candidatos não selecionados para vagas remuneradas poderão participar como

monitores voluntários, desde que também tenham manifestado interesse nesta

modalidade na ficha de inscrição.

5. DOS RESULTADOS



5.1. O resultado será divulgado pelas Coordenadorias dos Cursos de graduação até dia 11

outubro de 2019, por meio da publicação da listagem dos selecionados no site e/ou

mural do respectivo 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

módqu 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. 17 de setembro de 2019

Prof. Dr. Fernan

Vice-Dire

aranaiba Filgueira
Regional Jataí

/

Pro . Dra na Flávia Roman¡

Coordenadora de Graduação em exercício

Portaria n°046/2019



Anexo I

Tabela de vagas por Coordenação

i Coordenações i Quantidade de 1 Valor Uniíário
Bolsas

J

?Agronomia
A

7

N

__ W¡

4
_v 7 R$45,00 W

Biomedicina

m W 7

i 4 R$45,00“
'

CiênciasrBioIógicas(Báohareladoe Licenoiatura) R$45,00

?Ciências Computação

7

4

_

R$45,00

7

'Coordenaçãode Graduação (COGRÀD)
_ É

4 R$45,00

¡doordenaçãode Pesquisa e Inovação (COPI)

_w

4 R$45,00
m
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'

4 R$45,00w
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7
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Anexo II

Ficha de inscrição de monitoria de evento

Espaço das Profissões e Dia C da Ciência - REJIUFG

23 a 25 de outubro de 2019

íDA nos" PEssoAIs_

'wma
¡Cursoz
Íoõéu'MENTos

W V

7
7

Exp: DaiarEmissÊo:/

CPF:

V N 7
7 7

H 1

BAbo'à PARA CONTAro
DDD:

V 7

Fone:

'DADOSBANCÁRlOS**

Banco: Agência: Operação: Conta*:

WH_
7,, 7,, , ,,,,7_7

"O preenchimento dos dados bancários de forma Corretae iégíiie'ibarafinsrde pagamento é de inteira

responsabilidade do candidato.

Caso não seja selecionado(a) para vaga com remuneração deseja atuar como monitor(a)
voluntário(a)?

( ) Sim ( ) Não

Assinatura do(a) candidato(a)


