
 
 
 

EDITAL 20/2018 

 

PROCESSO SELETIVO – MONITORES PARA A X SEMANA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA FJN 

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

informações para realização da Seleção de Monitores da X Semana de Iniciação 

Científica da Faculdade de Juazeiro do Norte que acontecerá no período de 17 a 19 de 

outubro de 2018, com o tema: “Do universal ao regional: mentes e mãos para o 

desenvolvimento”. 

 

1. DO OBJETIVO  

1.1 - O presente processo tem por objetivo a seleção de alunos da graduação da FJN, 

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 da FJN 

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.  

3.3 - As inscrições para o processo seletivo iniciar-se-ão a partir do dia 28/05/2018 até o 

dia 04/06/2018.  

3.4. Os candidatos devem preencher o formulário de inscrição (anexo 1). 

3.5. Obrigatoriamente, o discente deve apresentar o Currículo Lattes (atualizado) e o 

Histórico Acadêmico no ato da inscrição. 

3.6. Os itens necessários (Quadro 1) para inscrição deverão ser entregues a uma das 

secretárias dos cursos. 

Quadro 1. Itens necessários para Inscrição 

1 - Formulário inscrição (anexo 1) 

2 - Currículo Lattes 
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3 - Histórico Acadêmico 

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1 O processo seletivo será realizado em duas fases: 

I) Fase I (10 pontos): Análise de Currículo: Realizar-se-á entre os dias 05 e 08/06/2018 

Critérios de pontuação 

CATEGORIAS Valor unitário Valor máximo 

Formação complementar (min. 20h) 0,5 2,0 

Atuação profissional 1,0 2,0 

Produções 0,5 2,0 

Resumos publicados em anais 0,5 2,0 

Apresentação de trabalhos 0,25 2,0 

Total: 10,0 

 

I.2. O resultado final da Primeira Fase será publicado dia 11/06/2018 

I.3. Os candidatos aprovados nessa etapa devem comparecer à entrevista. 

 

II) Fase II (24 pontos): Entrevista: Realizar-se-á dia 12/06/2018, das 13h às 19h, no 

Bloco I da FJN nas coordenações de curso. Os candidatos devem se atentar para 

especificidades. 

 

5. DAS VAGAS  

5.1. Serão dispostas 32 vagas para monitores, devendo estas ser preenchidas igualmente 

pelos discentes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Gastronomia, Arquitetura 

e Urbanismo, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Segurança do Trabalho 

sendo que para cada curso será disponibilizado quatro (4) vagas.  

 

6. DO RESULTADO  

6.1 A pontuação final classificatória será pela média das pontuações da Fase I, Fase II e 

Média Global do Histórico Acadêmico (MG).  

 

6.2. O resultado será fixado nos murais informativos presentes na IES e no site da FJN 
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dia 15/06/2018. 

 

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 nas dependências da Faculdade.  

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 de 

100 horas ao final do processo.  

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. CALENDÁRIO 

Lançamento 
do edital 

Inscrições 
Análise do 
Currículo 

Resultado 
Fase I 

Entrevista 
Resultado 

Final 

24/05 
28/05 até 

04/06 
05 até 08/06 11/06 12/06 15/06 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento.  

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

 

Juazeiro do Norte-CE, 24 de maio de 2018. 
  

 
 

Prof. José Marcondes Macedo Landim 
Diretor Geral  



4 

 

 

 
 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE MONITORES NA X SEMANA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FJN 

 

Nome completo   

Endereço   

Bairro   

Cidade  

Telefone Fixo   

Telefone 

Residencial  

 

E-mail  

Curso   

Itens obrigatórios para inscrição: 

( x ) Anexo I; 

(   ) Currículo Lattes; 

(   ) Histórico acadêmico. 

 

 

Assinatura do participante: __________________________________ 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE MONITORES NA X SEMANA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FJN 

 

Nome   

Curso  

Data da inscrição  

Assinatura da 

Secretária (o) 

que recebeu 

 

 


