
 

 

                                                                                                                                                                                                       

XVI ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS SUDESTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES DO XVI ENCONTRO REGIONAL DOS  

ESTUDANTES DE LETRAS SUDESTE – UFRRJ 

 

Ofertam-se vagas para que acadêmicos atuem como monitores no XVI Encontro Regional dos Estudantes de 

Letras Sudeste – UFRRJ, evento que ocorrerá no período de 18 a 22 de abril de 2015.  

Por meio do exercício de monitoria, visam-se: a oportunidade de os universitários conhecerem e vivenciarem a 

dinâmica de um evento científico-político-cultural da área de Letras; o enriquecimento do conhecimento que, por 

conseguinte, desencadeia o desenvolvimento de competências; a capacitação dos acadêmicos para a organização do 

Encontro; a orientação dos acadêmicos quanto à relevância da participação no evento, tendo em vista as atividades 

complementares, pesquisa, extensão e estágio. 

 

Art. 1º. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo de que se dispõe este edital visa à seleção de qualquer universitário matriculado regularmente em 

cursos de Letras para a atuação como monitores do Encontro. 

1.2 A monitoria se iniciará após o lançamento do resultado final, a partir do qual os selecionados participarão da 

organização do evento em parceria com a Comissão Organizadora. 

1.3 Serão oferecidas 50 vagas para os classificados. 

1.4 Para ser monitor, o acadêmico deverá ter disponibilidade para participar de reuniões online coordenadas pela 

Comissão Organizadora semanas antes do evento e, também, no período de 18 a 22 de abril de 2015, data do evento. 

1.5 O acadêmico selecionado para monitoria terá a garantia de certificado de monitor com carga horária de 80 horas, no 

entanto não receberá remuneração financeira. 

1.6 A ausência do acadêmico, bem como a apresentação de comportamento antiético, mediante avaliação da Comissão 

Organizadora do Encontro, acarretará automaticamente seu desligamento dos exercícios de monitoria. 

 

Art. 2º. DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

2.1 Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pela Comissão Organizadora. 

2.2 As atividades pré-evento a serem realizadas compreendem: divulgação; organização de material; participação em 

reuniões online junto à Comissão Organizadora, entre outras atribuições a critério da Comissão Organizadora. 

2.3 As atividades a serem realizadas durante o evento serão: organização das salas para atender a programação; recepção 

dos palestrantes e participantes; orientação dos participantes e esclarecimento de dúvidas, entre outras atribuições a 

critério da Comissão Organizadora. 



 

 

 

Art. 3º. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Somente serão admitidas inscrições realizadas da 00:00h do dia 09 de dezembro de 2014 às 23:59h do dia 09 de 

janeiro de 2015, via Formulário de inscrição online, disponível no site do evento. 

3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

Art. 4º. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 Ser aluno devidamente matriculado no curso de Letras. 

4.2 Estar disponível integralmente no período de realização do XVI Encontro Regional dos Estudantes de Letras Sudeste 

– UFRRJ. 

4.3 Estar disponível para a realização de reuniões e atividades preparatórias para a realização do XVI Encontro Regional 

dos Estudantes de Letras Sudeste – UFRRJ. 

 

Art. 5º. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

5.1 O(A) candidato(a) deve preencher o formulário de inscrição online disponível no site do evento.  

 

Art. 6º. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 A seleção consistirá nas etapas de inscrição e de treinamento. 

6.2 Serão selecionados os candidatos com disponibilidade de horário, conhecimento de recursos audiovisuais e 

predisposição para o trabalho em equipe. 

6.3 A seleção será realizada pela Comissão Organizadora do XVI Encontro Regional dos Estudantes de Letras Sudeste – 

UFRRJ através da análise dos documentos encaminhados. 

6.4 Como critérios de seleção, serão considerados: 1) proximidade da unidade-sede; 2) opções selecionadas para a área de 

atuação. 

6.5 Como critério de desempate, será considerada a ordem cronológica de inscrição. 

 

Parágrafo único: discentes de outras universidades terão prioridade no processo seletivo. 

 

Art. 7º. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1 Os resultados serão divulgados pela Comissão Organizadora do Encontro no dia 16 de janeiro de 2015 no site do 

Encontro http://erel2015ufrrj.blogspot.com.br/, em que constará a distribuição dos monitores por Comissão do evento. 

7.2 Os candidatos selecionados serão orientados inicialmente via grupo do evento no Facebook sobre quando ocorrerão as 

reuniões preliminares para o XVI Encontro Regional dos Estudantes de Letras Sudeste – UFRRJ. 

7.3 Os candidatos selecionados deverão efetuar o pagamento de acordo com o que se especifica no edital de inscrição do 

evento. 

7.4 Imprimir, preencher, assinar e escanear o Termo de compromisso disponível no site do evento e enviar para o e-mail 

erelsudeste2015@gmail.com. 

 

http://erel2015ufrrj.blogspot.com.br/


 

 

Art. 8º. DA ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES 

8.1 Caberá aos monitores: 

8.1.1 Participar do treinamento; 

8.1.2 Participar de todas as reuniões convocadas para a organização dos trabalhos de monitoria; 

8.1.3 Estar disponível no período de realização do evento: 18 a 22 de abril de 2015; 

8.1.4 Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas durante o Encontro; 

8.1.5 Atender às demandas do Encontro sob a orientação do coordenador da Comissão da qual fará parte, nos horários 

determinados. 

 

Art. 9º. CONCESSÕES AO MONITOR: 

9.1 Certificados de monitoria (80h) aos monitores que cumprirem as atividades designadas; 

9.2 Crachá, o qual deverá, obrigatoriamente, por motivos de identificação, ser utilizado durante todo o período de 

realização do evento; 

9.3. Camisa contendo a logomarca do evento, na qual constará a identificação de monitor, que deverá ser utilizada na 

realização das atividades designadas. 

 

Art. 10º. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1 O não comparecimento do candidato convocado no prazo estipulado no momento da convocação, o não envio do 

comprovante de pagamento, ou termo de compromisso e a não aceitação da vaga, acarretará o cancelamento da sua 

classificação; 

10.2 A inscrição no processo seletivo implicará o conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital; 

10.3 A Comissão Organizadora poderá verificar a veracidade de qualquer informação prestada pelo candidato. A 

inverdade de qualquer informação implicará a imediata desclassificação; 

10.4 O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas e determinações deliberadas pela Comissão 

implicará a eliminação do monitor de suas funções; 

10.5 A não participação dos candidatos em qualquer uma das fases do processo implicará sua automática desclassificação;  

10.6 O Encontro não se responsabilizará por despesas relativas à participação dos candidatos no processo seletivo; 

10.7 Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do Encontro, sendo o resultado 

divulgado posteriormente.  

 

 

Seropédica (RJ), 08 de dezembro de 2014 

 

                                                                                               

                                Letícia Ambrósio Gonçalves                                    Fernanda da Silva Ribeiro 

                                Executiva Regional da ExNEL                                        Comissão Acadêmica 


