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SEMANA UNIVERSITÁRIA UPE 2019 - CAMPUS MATA NORTE 

- EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA - 

Requisitos: Para concorrer à vaga de monitor, o(a) candidato(a) deverá cumprir os 

seguintes requisitos: 1) ser aluno(a) da UPE Campus Mata Norte; 2) estar devidamente 

matriculado(a) no semestre letivo 2019.2; 3) participar de algum programa governamental de 

incentivo à população de baixa de renda (programa social do Governo Federal); 4) não ser 

bolsista de nenhum edital vigente de fomento à projetos de pesquisa, ensino ou extensão, 

internos ou externos à UPE (exceto estudantes contemplados com bolsa de permanência, os 

quais podem concorrer); 5) 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. O monitor será isento de pagamento da taxa de inscrição no evento. 

Quantidade de vagas: Serão disponibilizadas trinta (30) vagas de monitoria. 

Inscrições: As inscrições para monitoria deverão ser feitas pessoalmente no Setor de 

Extensão e Cultura da UPE - Campus Mata Norte, entre os dias 19 de agosto e 06 de 

setembro de 2019, em cuja ocasião o(a) candidato(a) deverá entregar: 1) formulário de 

inscrição para monitoria preenchido (disponível em anexo e também impresso no Setor de 

Pesquisa e Extensão); 2) histórico escolar do Siga e 3) cópia de comprovante de 

participação em algum programa governamental de incentivo à população de baixa de renda 

(programa social do Governo Federal). Não haverá cobrança de taxa para inscrição neste 

edital. 

Certificação: Os monitores classificados receberão a devida certificação, relativa a 

quantidade de horas trabalhadas no apoio ao evento.  

Resultado da seleção: a lista dos monitores classificados, assim como a data da reunião 

inicial, deverão ser divulgadas até o dia 13 de setembro de 2019, no mesmo local da 

inscrição. O estudante selecionado deverá comparecer à reunião inicial portando documento 

original com foto; quem não comparecer à reunião inicial estará, automaticamente, excluído 

do processo seletivo, sendo sua vaga preenchida pelo próximo candidato apto classificado. 

Critérios de seleção: a classificação dos candidatos será feita a partir do coeficiente de 

rendimento (média geral), ou seja, candidatos com maior nota nesse quesito serão melhor 

classificados. Em caso de empate, os seguintes critérios serão utilizados para desempate 

(por ordem decrescente de importância): 1) número de reprovações (melhor se classifica 

quem tiver menos reprovações); 2) número de reprovações recuperadas (entre os 

candidatos com mesma quantidade de reprovações, será melhor classificado aquele com 

maior número de disciplinas recuperadas). 
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SEMANA UNIVERSITÁRIA UPE 2019 – CAMPUS MATA NORTE  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA 

 

 

 

Disponibilidade (marcar “x” no turno ou turnos disponíveis para trabalhar durante o evento) 

 

 

Tamanho da camisa (marcar “x”) 

P  

M  

G  

GG  

 

 

 

 

 

Nome Completo 

 

 

RG  

CPF  

Curso  

Período  

E-mail  

Telefone 

(preferencialmente o 

utilizado no WhatsApp) 

 

Coeficiente de 

rendimento 

 

Manhã Tarde Noite 

   


