
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal No 77.498 de 27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial No 874/86 de 19/12/86
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DEMONITORIA

A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas
atribuições, abre Chamada Pública das inscrições para seleção de monitores (as) a fim de atuarem no evento Celebração
dos 46 Anos da UEFS durante os dias 30 e 31 de maio de 2022.

1. VAGAS
1.1. Serão oferecidas 24 (vinte e quatro) vagas para alunos (as) de graduação da UEFS que tenham interesse e
disponibilidade para participar como Monitor(a) das atividades de apoio ao referido evento, que serão desenvolvidas no
Campus Universitário em locais estabelecidos pela Comissão Organizadora.

2. CALENDÁRIO
2.1. Período de inscrição: 20/05/2022 a 24/05/2022
2.2. Divulgação dos resultados: 26/05/2022

Os resultados serão divulgados no endereço www.uefs.br
2.3. Reunião com os(as) monitores(as) selecionados(as): 27/05/2022

3. INSCRIÇÃO
3.1. O processo de inscrição para monitor(a) de apoio está aberto para estudantes regularmente matriculados em curso
de graduação da UEFS.
3.2. O(a) candidato(a) deverá ter carga horária mínima de oito (08) horas disponível para realização das atividades.
3.3. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através do link: https://forms.gle/w6HaoUWJnJL1RgFZA

5. SELEÇÃO
5.1. A seleção será realizada por membros da Comissão Organizadora do evento, mediante análise da ficha de inscrição
e confirmação das informações solicitadas no Formulário.
5.1.1. Os(as) candidatos(as) deverão realizar upload, dos documentos listados abaixo

a) Documento de identificação com foto;
b) Guia matrícula atualizada;
c) Comprovação de vacinação contra COVID.

6. ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA MONITORIA
6.1. Os(as) monitores(as) têm como atribuições:

a) Desenvolver as atividades indicadas pela Comissão Organizadora durante o evento;
b) Cumprir a carga horária mínima de oito (08) horas de acordo com o cronograma acordado com a Comissão

Organizadora.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O número de candidatos(as) convocados corresponderá ao número de vagas oferecidos nesta Chamada;
7.2. O exercício da monitoria não será remunerado;
7.3. Os(as) monitores(as) receberão certificado correspondente à carga horária trabalhada;
7.4. O ato de inscrição para este processo seletivo implica, para o candidato, o conhecimento do conteúdo desta
Chamada.
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