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EDITAL DE MONITORIA PARA O VII CONEPE E
I SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DO SUDOESTE GOIANO

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte torna público o Processo Seletivo de
estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação para atuarem de forma
PRESENCIAL como monitores(as) durante o evento VII Congresso de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONEPE) – 2022 e I Seminário de Extensão do Sudoeste
Goiano, que ocorrerá nos dias 18 a 20 de outubro de 2022.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O CONEPE é um evento da Universidade Federal de Jataí (UFJ) que busca
promover a divulgação acadêmico-científica-cultural da instituição. Esse ano o evento
ocorre de modo presencial, atendendo às recomendações e protocolos de saúde
pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
1.2. O processo seletivo objeto deste Edital destina-se estritamente à seleção de
estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFJ para atuarem como
monitores(as) durante o evento VII CONEPE - 2022, que ocorrerá nos dias 18, 19 e 20
de outubro de 2022;
1.3. A monitoria no evento não será remunerada,
1.4 São atribuições do(a) monitor(a):
a) estar disponível para atuar em todos os dias do evento;
b) Cumprir rigorosamente os horários previamente acertados, totalizando carga horária
de doze horas, em horário a ser definidos junto à PROECE;
c) auxiliar às comissões do evento, dando suporte necessário à organização do
evento;
d) auxiliar nas atividades didático-científicas antes, durante e após o evento;
e) auxiliar nas atividades realizadas durante as palestras, mesas, rodas de conversa,
atividades culturais e minicursos/oficinas nas salas interativas;
f) recepcionar os participantes;
g) realizar a leitura de QRCode dos participantes.
1.6 O(A) monitor(a) exercerá suas atribuições 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.



2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições ocorrerão pelo formulário
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMwT0TcnQkG4HeDyjHGFdbvMQSPZgn
RuCIV8oNvlpcIOPZyw/viewform disponibilizado na página https://conepe.ufj.edu.br/.
2.2. Na realização da inscrição o(a) estudante deve informar sua disponibilidade de
horário para atuar no apoio ao evento.
2.3 O(A) estudante deverá ter conhecimento e habilidade nas seguintes ferramentas:
planilhas e Google Drive.

3. DA SELEÇÃO
3.1. Serão selecionados 40 monitores(as) para o evento;
3.2. Serão classificados os(as) candidatos(as) que preencherem os requisitos do
formulário por ordem de inscrição;
3.3. O formulário será aberto às 8:00 horas do dia 26/09/2022 e fechado após atingir o
número de vagas e mais 15 cadastros reserva para caso de desistência dos(as)
selecionados(as).

4. DOS RESULTADOS

a) O resultado será divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte até dia
30 de setembro de 2022, por meio da publicação da listagem dos(as) selecionados(as)
no site do Conepe: https://conepe.ufj.edu.br/.

5. DA CERTIFICAÇÃO
a) Os certificados conterão a carga horária de 40 horas e serão encaminhados via
e-mail após o encerramento das atividades do VII Conepe.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Em caso de qualquer irregularidade ocorrida durante o evento que comprometa a
atuação do(a) monitor(a), o(a) mesmo(a) será afastado(a) das atividades sem direito à
certificação.
6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Esporte da UFJ.
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