EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES DO EVENTO VI SEMANA DE LETRAS

A Comissão Organizadora da VI Semana de Letras da UFPE– torna público este edital para seleção de
graduandos em Letras para a função de monitor das atividades pré- SELET a e do evento em questão.
1. VAGAS
Serão ofertadas 35 vagas.
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1 Os candidatos às vagas de monitoria do evento deverão contemplar todos os requisitos a seguir:
I. Ser graduando na área de Humanidades na UFPE (Letras, Pedagogia, História, etc);
II. Disponibilidade para as atividades pré- evento e no dia de realização do evento;
III. Disponibilidade para participar de reuniões e atividades preparatórias para o evento.
3. ATIVIDADES DO MONITOR
3.1 No pré-evento: I. Participar das reuniões do evento; II. Seguir as orientações e supervisão da
Comissão Organizadora; III. Auxiliar, quando necessário, as demais Comissões do evento.
3.2 Durante o evento: I. Acolher convidados e participantes da Semana de Letras; II. Participar do
credenciamento e entrega de materiais; III. Auxiliar na organização das atividades de infraestrutura;
IV. Orientar os convidados e participantes sobre os locais das atividades realizadas em cada dia do
Congresso; V. Atuar na resolução de problemas; VI. Acompanhamento das atividades de apresentação
de trabalhos e palestras; VII. Condução de listas de presença.
4. INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas através de um formulário online que será divulgado, no período de 27
de julho a 10 de agosto de 2018, em nossa página do Facebook: Semana de Letras- SELET 2018
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para a seleção dos monitores, serão levados em conta, além dos critérios expostos no item 2, a
necessidade de carga horária dos alunos que estão no último período de letras; a não experiência do
(a) candidato (a) em eventos acadêmicos, bem como o fato do candidato pertencer ao primeiro
período, uma vez que visamos à integração dos alunos que estão iniciando o curso ou que ainda não
possuem muitas experiências extracurriculares. Além disso, levaremos em conta, também, o
conhecimento do (a) candidato (a) em libras, de modo que possamos atender com mais eficiência aos
alunos surdos participantes de nosso evento. Esses pontos não são obrigatórios, mas serão levados
em consideração na seleção, sendo esses alunos priorizados pelos motivos já expostos. Segue abaixo
a ordem de prioridade no que diz respeito à distribuição das vagas
6. RESULTADO FINAL
6.1 O resultado final será divulgado na página da SELET no dia 15 de agosto de 2018;
6.2 O candidato classificado que não participar das reuniões do evento será eliminado e sua vaga será
concedida aos candidatos classificáveis;

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os monitores receberão certificado de monitoria com carga horária fixa determinada pela
Coordenação de Letras; 7.2 Serão certificados somente os monitores que cumprirem a carga horária
total exigida; 7.3 A Comissão não arcará com quaisquer despesas do monitor; 7.4 Este edital entra em
vigor a partir da sua data de publicação.

