
 
 
 
 
 

SEMANA UNIVERSITÁRIA UPE 2021 - CAMPUS MATA NORTE E CAMPUS MATA SUL 

- EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA - 

A Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte e Campus Mata Sul, por meio da Coordenação 

Setorial de Graduação, da Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa e da Coordenação 

Setorial de Extensão e Cultura, torna pública a seleção para monitoria voluntária para a Semana 

Universitária 2021, com inscrições abertas nos dias 26 a 28 de setembro de 2021. 

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

requisitos: 1) estar regularmente matriculado e cursando a partir do 2º período nos cursos da UPE 

Campus Mata Norte ou Campus Mata Sul; 2) não ter atuado como monitor da Semana Universitária 

da UPE 2020; 3) possuir bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar; 4) ter 

disponibilidade para trabalhar no apoio ao evento nos turnos da manhã, tarde e noite, não apenas 

durante mas, também, antes e após o evento, se necessário; 5) ter conhecimentos prévios em 

plataformas online de meeting, tecnologias de transmissão e meio digital em si; 6) possuir tablet, 

notebook ou computador com acesso à internet de banda larga ou similar. 

Quantidade de vagas: Serão disponibilizadas quarenta (40) vagas de monitoria. 

Inscrições: As inscrições para monitoria deverão ser realizadas entre os dias 26 a 28 de setembro 

de 2021, a partir de formulário específico disponível clicando a seguir: Formulário de inscrição. Caso 

não consiga acesso clicando no formulário, deve-se copiar e colar o seguinte link no navegador: 

https://forms.gle/KKUwSQft9D96WkaP9. No formulário, além das informações obrigatórias, deve 

ser anexado o histórico escolar emitido diretamente do Siga e salvo em formato PDF.  

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) estudantes com vinculação mais antiga na Universidade (ano e semestre de 

ingresso) e 2) estudantes com maior idade (considerando-se dia, mês e ano de nascimento).  

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

deverão ser divulgadas até o dia 29 de setembro de 2021 nos sites e redes sociais do Campus Mata 

Norte e Campus Mata Sul, e serão enviadas, também, para o e-mail que o candidatado informou 

no formulário de inscrição. A reunião inicial será realizada por webconferência, e o estudante 

selecionado que não participar da reunião inicial estará, automaticamente, excluído do processo 

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

Certificação: A certificação será relativa à quantidade de horas trabalhadas no apoio ao evento. 

Dúvidas: enviar e-mail para semanauniversitaria.upe.cmn@gmail.com. 
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