
 

 
 

EDITAL DE MONITORIA DA SEMANA DA BIOLOGIA 2019 

 
As inscrições para monitoria deverão ser feitas presencialmente no Setor de Extensão e 

Cultura da UPE- Campus Mata Norte, entre os dias 26 e 28 de agosto de 2019, no qual o/a 

candidato (a) deverá preencher o formulário de cadastro, que será disponível impresso no 

Setor de Pesquisa e Extenção, além de levar uma cópia de comprovante de participação em 

algum programa governamental de incentivo à população de baixa renda ( Programa Social do 

Governo Federal). Não haverá nenhuma taxa de inscrição para monitoria. 

Para concorrer a vaga de monitor o/a candidato (a) deverá cumprir os seguintes 

requisitos: 

1) Deverá ser aluno (a) do curso de Ciências  Biológicas da UPE Campus Mata Norte e 

estar devidamente matriculado no semestre letivo 2019.2, do segundo ao oitavo período; 

2) Participar de algum programa governamental de incentivo à população de baixa renda ( 

Programa Social do Governo Federal). 

3) Não ser bolsista de nenhum edital vigente de fomento à projetos de pesquisa, ensino ou 

extensão internos ou externos a UPE, exceto aqueles estudantes contemplados com o bolsa 

permanência, sendo esses permitidos concorrer a vaga de monitor; 

4) Ter disponibilidade para trabalhar no apoio ao evento nos turnos da tarde e da noite, 

não apenas durante mas, também, antes e após o evento, se necessário; 

5) Não ter sido monitor em eventos internos ou externos a UPE. 

 
 

Serão disponibilizas oitos vagas para monitor, onde os monitores classificados 

receberão a devida certificação de um total de aproximadamente 12h, se o mesmo tiver 

concluído todo os seus trabalhos, salvo de algum problema de saúde com devida 

comprovação. 

A lista dos monitores classificados deverão ser divulgada no dia 29 de agosto de 2019 

no mesmo local de inscrição. No dia 30 de agosto de 2019 será feita uma reunião com os 

classificados, nos turnos da tarde e da noite em local que será informado com antecedência. 

Os classificados devem comparecer a reunião portando documento original com foto. 
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