
 

VI SEMANA DE LETRAS DA UFPE  

EDITAL 02/2018 

 

A Comissão Organizadora da VI SEMANA DE LETRAS da Universidade Federal de            

Pernambuco (UFPE), no uso de suas atribuições, vem abrir processo para inscrição e seleção              

para monitores estudantes dos cursos de Humanas da Universidade em questão, que tenham             

interesse em atuar como monitores do evento acima mencionado, a ser realizado no período              

de 10 a 14 de setembro de 2018, nos Centros de Artes e Comunicação (CAC) e de Filosofia e                   

Ciências Humanas (CFCH), conforme as normas e condições abaixo estabelecidas: 

 

1. DAS VAGAS 

1.1 O evento dispõe de 40 (quarenta) vagas para monitoria voluntária; 

1.2 As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 15 (quinze) vagas para alunos             

concluintes (7º e 8º períodos); 15 (quinze) vagas para alunos do 4º ao 6º período; e 10 (dez)                  

vagas para alunos do 1º ao 3º período. No entanto, esta distribuição pode variar conforme a                

demanda de inscritos.  

 

2. DOS CANDIDATOS 

2.1 Os estudantes devem atender aos seguintes requisitos: 

a) estar regularmente matriculados nos cursos de Humanas da UFPE (Letras, Pedagogia,            

História e afins); 

b) ter disponibilidade para participar de reuniões e atividades preparatórias para o evento; 

c) ter disponibilidade, em pelo menos um turno, durante toda a semana, para atender às               

demandas do evento; 

d) saber manusear equipamentos audiovisuais e de informática, além de dominar o básico de              

programas do pacote Microsoft Office Windows; 



e) preferencialmente, mas não obrigatoriamente, ter domínio básico da Língua Brasileira de            

Sinais (Libras). 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão gratuitas e começarão no dia 27 de julho de 2018 e               

terminarão às 23h59 do dia 10 de agosto de 2018; 

3.2 As inscrições serão efetuadas por meio do preenchimento correto do formulário de             

inscrição disponível nos canais de comunicação do evento, a saber:          

www.viseletufpe.wixsite.com/viseletufpe e www.facebook.com/viseletufpe. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção será feita, exclusivamente, por ordem de inscrição dos candidatos e             

levará em consideração os critérios estabelecidos no item 1.; 

4.2 Caso o número de inscritos seja menor que o número de vagas, todos os               

candidatos estarão selecionados. 

 

5. DA ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES 

5.1 Caberá aos candidatos: 

a) participar das reuniões para as quais forem convocados; 

b) desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas ; 

c) atender às demandas do evento sob a orientação da Comissão de Organizadora nos              

horários determinados; 

5.2 O não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas, determinações,            

deliberadas pela Comissão Organizadora, resultará na eliminação do monitor das suas           

funções; 

5.2 Ao monitor será concedido certificados inerentes às suas funções no evento.  

 

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado da seleção será divulgado no dia 15 de agosto de 2018, através dos                

canais de comunicação do evento, a saber: www.viseletufpe.wixsite.com/viseletufpe e         

www.facebook.com/viseletufpe. 

 

http://www.viseletufpe.wixsite.com/viseletufpe
http://www.facebook.com/viseletufpe
http://www.viseletufpe.wixsite.com/viseletufpe
http://www.facebook.com/viseletufpe


7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Todas as decisões contidas neste edital são para garantir a seriedade e a qualidade               

da VI Semana de Letras da UFPE. 

7.2 Este edital é soberano, podendo ser alterado por meio de edital de retificação ou               

acréscimo. 

7.3 Dúvidas poderão ser sanadas pela Comissão Organizadora através do e-mail:           

monitoria.viseletufpe@gmail.com.  

 

Recife, 27 de julho de 2018. 

 

Comissão Organizadora da VI Semana de Letras da UFPE 
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