
 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA PARA O X ENAPEGS – 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM GESTÃO SOCIAL 

Diálogo como Resistência: Gestão Social, Crises e Futuro das Democracias 

 
A Comissão Organizadora do X ENAPEGS – ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISADORES EM GESTÃO SOCIAL – Diálogo como Resistência: Gestão Social, 
Crises e Futuro das Democracias, convida estudantes da Faculdade Paraíso do Ceará (FAP), 
para inscreverem-se no processo seletivo de Monitoria Voluntária do evento. O X ENAPEGS 
acontecerá no período de 20 a 24 de maio de 2018, na Universidade Federal do Cariri, Campus 
Juazeiro do Norte. 

 

1. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
1.1. Ser aluno regulamente matriculado em curso de Graduação da Faculdade Paraíso do Ceará; 

1.2. Ter conhecimentos básicos de informática; 

1.3. Ter disponibilidade para participação em treinamentos, reuniões de equipe e nas atividades 
de monitoria voluntária do evento, de acordo com a programação previamente definida.  

 

2. INSCRIÇÕES 
2.1. Serão disponibilizadas 40 vagas de monitoria voluntária. 

2.2. As inscrições serão realizadas somente via internet, no período de 26/03/18 a 09/04/18, no 
endereço eletrônico https://goo.gl/forms/rHZoZp7QdNzwvxrk2. 

2.2.1. No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos: 

a) Comprovante de Matrícula Ativa 

b) Carta de Intenção dirigida à coordenação do evento (máximo: 30 linhas). 

2.3. No formulário, o candidato deve indicar uma das comissões abaixo: 

a) Comissão de Infraestrutura; 

b) Comissão de Apoio e Logística; 

c) Comissão de Comunicação; 

d) Comissão de Cultura; 

e) Comissão Científica; 

f) Secretaria do evento; 

g) Cerimonial. 

2.4. São atribuições das comissões: 

a) Comissão de Infraestrutura: 

Monitoria de Salas e Auditórios: Organizar/acompanhar a realização dos grupos de trabalhos 
(GTs), palestras, oficinas, painéis temáticos e conferências (antes de cada atividade: verificar 
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instalações, equipamentos, sinalização dos espaços, materiais, etc.; durante as atividades: dar 
suporte aos palestrantes e participantes); organizar/manter os espaços do evento (auditórios, 
salas, praças); organizar manuseio dos equipamentos (áudio, notebook, data show, microfones); 
controlar/repor material de consumo (café, água etc.). 

Reservas: Acompanhar o processo de reserva de salas, auditórios, transportes e equipamentos, 
reportar problemas de funcionamento de equipamentos para o órgão responsável, auxiliar na 
construção do mapa de salas do evento. 

 

b) Comissão de Apoio e Logística: 
Logística de Transporte e Receptivo: planejar e executar logística de transporte para 
conferencistas, convidados e painelistas. 

Logística de Hospedagem: planejar e executar logística de hospedagem para conferencistas, 
convidados e painelistas. 

 

c) Comissão de Comunicação:  
Gestão de Mídias Sociais: Estar informado e saber informar sobre as atividades do evento; 
atualizar site, notícias nas mídias sociais do evento; elaboração de releases e envio para 
divulgação em sites parceiros. 

Divulgação: Distribuir e monitorar material de divulgação em impressos (folders, cartazes, 
faixas, banners etc.); manter contatos com agentes comunitários/culturais da região (artistas, 
representantes de ONG s e outras entidades civis etc.); produzir e distribuir textos de press-
release para mídias locais e regionais (jornais, Tvs e sites); contato com imprensa local para 
divulgação e cobertura do evento. 

Design Gráfico: produzir peças gráficas (folders, cartazes, faixas, banners), auxiliar na 
diagramação da programação e dos anais do evento. 

Imagem e Som: fotografar e tratar fotografia; filmar e editar vídeo; gravar e editar áudio. 

Pré-requisitos: Ter experiência com o site Even. 

 

d) Comissão de Cultura: 

Ambientação e Atividades Culturais: Planejar e executar a ambientação dos espaços 
ocupados para realização do evento, bem como elaborar as atividades culturais junto à 
Comissão de Cultura durante os períodos de pré-produção, produção e pós-produção, 
abrangendo principalmente ações de logística. 

Espaço de Comercialização de Economia Solidária e Criativa: Identificar e mobilizar os 
empreendimentos de economia solidária do Cariri, acompanhando o processo de comunicação 
com os responsáveis pelas feiras, e dando suporte na organização das atividades e montagem de 
estrutura para a execução das mesmas. 

Cine Gestão Social: apoiar todas as atividades da mostra de filmes Cine Gestão Social. 

 

e) Comissão Científica: 
Monitoria Científica: Acompanhar a realização das seções de apresentação de trabalhos; 
conferir os trabalhos da seção, confirmar a presença e registrar a frequência do(s) autor(es) e 
controlar a entrega dos certificados de apresentação dos trabalhos; apoiar o coordenador da 
seção no que for necessário; preparar a relatoria da(s) seção(ões) em que foi monitor. 

 



f) Secretaria do evento 
Ações Internas: Organizar/controlar as inscrições, confirmação de pagamento, credenciamento, 
emissão de certificados e atestados, folhas de frequência; fazer a gestão da moeda social ($ 
Kariri); orientar palestrantes e participantes; convidar autoridades. 

 

g) Cerimonial:  
Receptivo dos Convidados: Receber e dar suporte aos convidados brasileiros e estrangeiros; 
dar apoio às atividades do Cerimonial da UFCA (confirmação de participação de autoridades, 
informação sobre as atividades, relato sobre alterações na programação e/ou composição de 
mesas, preparação de currículo resumido dos palestrantes, painelistas, conferencistas). 

 

 

3. SELEÇÃO 
3.1. A seleção consistirá das etapas de inscrição, análise de pré-requisitos e entrevista. 

3.1.1.Na primeira etapa da seleção, serão considerados como pré-requisitos: 

a) Matrícula ativa em curso de graduação (com comprovação anexada). 

b) Análise da Carta de Intenção. 

3.1.2.Na segunda etapa serão realizadas entrevistas com os coordenadores de cada comissão. 
Sendo o dia e o horário de cada entrevista, informado via e-mail aos selecionados, previstos 
para os dias 16 e 17 de abril, na Faculdade Paraíso.   

3.2. Serão selecionados os candidatos com disponibilidade de horários e predisposição para o 
trabalho em equipe. 

3.3. Como critério de desempate, será adotado a ordem cronológica da inscrição. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES 
4.1. Caberá aos candidatos selecionados para a monitoria voluntária: 

a) Participarem dos dias de treinamento; 
b) Atenderem as demandas do evento, sob a orientação do Coordenador da Comissão da 

qual fará parte, nos dias e horários determinados. 
c) - Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas de acordo com a Comissão na 

qual se inscreva, devendo ter disponibilidade, além do período de treinamento, em datas 
que serão definidas posteriormente por cada coordenador de Comissão. 

 

OBS: A disponibilidade durante estes períodos será negociada com os respectivos 
coordenadores de comissão, variando de disponibilidades de 1 a 4 horas semanais. 
 

OBS.: No turno disponibilizado para o trabalho no evento, o monitor não poderá participar em 
outras atividades do evento. Os monitores trabalharão em turnos de até 4h por dia; 

 

4.2. Ao monitor será concedido: 

a) Certificado inerente às suas funções no evento (Certificado de monitor do X 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM GESTÃO SOCIAL – 



Diálogo como resistência: Gestão social, crises e futuro das democracias), com 
carga-horária compatível com as atividades exercidas, variando de 16h a 40h; 

b) Lanche no período do evento, no turno em que estiver monitorando; 
c) Isenção do pagamento da inscrição no evento. 

4.2.1. A comissão organizadora do evento não se responsabiliza por despesas relativas à 
participação (alimentação, transporte, hospedagem, etc.) dos candidatos no processo seletivo, 
tampouco para sua participação no evento. 

 

5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
5.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 20/04/2017, no endereço: 
http://enapegs2018.ufca.edu.br, no link Monitoria, constando a distribuição dos monitores por 
Comissão do evento. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora do X 
ENAPEGS, sendo o resultado divulgado posteriormente; 

6.2 A participação como Monitor Voluntário no X ENAPEGS não gera vínculo de qualquer 
natureza com a UFCA, tampouco com as demais instituições envolvidas na organização do 
evento; 

6.3 Caso seja necessário, o candidato poderá ser selecionado para atuar em uma comissão 
diferente daquela para a qual se inscreveu, mediante consulta prévia. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas e determinações 
deliberadas pela Coordenação, resultará na eliminação do monitor das suas funções, 
sem direito a recebimento de certificado. 

 A não participação dos candidatos em qualquer uma das fases do processo implicará em 
sua automática eliminação. 
 

Juazeiro do Norte, 23 de março de 2018. 

 

Prof. Dr. Jeová Torres Silva Júnior 

Coordenador Geral do X ENAPEGS 

 

http://enapegs2018.ufca.edu.br,

