
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO – MONITORES DA REUNIÃO REGIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA 

O PROGRESSO DA CIÊNCIA - SBPC 

EDITAL 11/2017  

 
 A Direção da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN torna público através deste edital, 

as informações para realização da Seleção de Monitores da Reunião Regional da SBPC, que 

acontecerá no período de 02 a 06 de Maio de 2017.  

 

1. DO OBJETIVO  

1.1 - O presente processo tem por objetivo a seleção de alunos da graduação dos cursos de Enfermagem, 

Farmácia e Nutrição desta IES, com ou sem experiência, a fim de realizarem atividades ligadas a monitoria 

do referido evento.  

 

2. DOS PARTICIPANTES  

2.1 - O Processo Seletivo é aberto apenas para alunos dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 

Farmácia e Nutrição regularmente matriculados nesta Instituição de Ensino.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 - A inscrição será gratuita e individual.  

3.2 - Cada participante deverá inscrever-se uma única vez.  

3.5 - As inscrições para o processo seletivo acontecerá no dia 20 Março de 2017.  

3.6. Os candidatos devem preencher o anexo 1 a esse edital e entregar a uma das Secretárias dos 

respectivos cursos aos quais fazem parte anexando uma cópia do seu respectivo histórico.  

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1 O processo seletivo será realizado em duas etapas: Análise de curriculum e entrevista ambas realizadas 

no dia 21/03/2017 de 08h às 12:00 no prédio antigo da FJN nas coordenações de curso. 

I.1. Preferencialmente o discente deve apresentar o Currículo Lattes no ato da inscrição. 

 

 

5. DAS VAGAS  

5.1 Serão dispostas 12 vagas para monitores, devendo estas ser preenchidas igualmente pelos discentes 

dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Nutrição, sendo que para cada curso será disponibilizado 4 vagas.  



 

 

6. DO RESULTADO  

6.1 O resultado será fixado nos murais informativos presentes na IES e no site da FJN dia 22/03/2017.  

 

7. DA ATIVIDADE COMO MONITOR  

7.1 Será realizado reunião e treinamento para atuação dos candidatos aptos para trabalharem no evento, 

em data a ser definida pela comissão da SBPC.  

7.2 O candidato aprovado que faltar ao treinamento será eliminado.  

7.3 Em casos de eliminação ou desistência serão convocados os candidatos da lista de classificáveis.  

7.4 O participante selecionado não receberá nenhuma gratificação ou remuneração em dinheiro pelos 

serviços prestados e terão assegurado o recebimento de um certificado emitido pela SBPC.  

7.5 Caso o(a) participante desista ou tenha que sair da comissão por algum motivo não será emitido 

nenhum tipo de certificação parcial.  

7.6 Cada Monitor será responsável por atividades que deverão acontecer antes, durante e após o evento, 

portanto, o monitor deverá apresentar disponibilidade total para realização das atividades quando 

convocado;  

7.6 - O participante selecionado terá que cumprir um calendário com horários e atividades (em horário não 

letivo de aulas), assinar a uma folha de frequência referente a supracitadas obrigações. E não será tolerada 

a ausência no turno de sua responsabilidade.  

 

8.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento.  

8.2 O candidato que fizer sua inscrição estará de acordo com as normas deste edital.  

 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

 

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Março de 2017. 

 

 

 

 

Prof José Marcondes Macedo Landim  

Diretor Geral  

 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO 1 – FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE MONITORES DA REUNIÃO REGIONAL DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA - SBPC 

 

Nome completo   

Endereço   

Bairro   

Cidade  

Telefone Fixo   

Telefone Residencial   

E-mail  

Curso   

 
 
O histórico está anexado? (    ) Sim       (    ) Não 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
 

Nome   

Curso  

Data   

Assinatura da 

Secretária que 

recebeu 

 

 
 
 
 
 


