
 

 

Edital 22/2019 

Seleção de Monitores e Oficinas para a Semana de Tecnologia da Informação da 

Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) 

O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, Professor JOSÉ 

MARCONDES MACEDO LANDIM, no uso de suas atribuições regimentais e 

considerando as demais legislações pertinentes, torna público o presente EDITAL que 

regerá o Processo de seleção de monitores e de oficinas para a Semana de Tecnologia 

da Informação da FJN.  

1. DA SEMANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FJN 

A Faculdade de Juazeiro do Norte considera a importância da educação e 

formação extra sala de aula para valorização do conhecimento na profissionalização e no 

exercício da cidadania, sendo uma oportunidade de colocar em prática o que se aprende 

na academia. 

Desta forma, a coordenação do curso de Sistemas de Informação e a comissão 

organizadora da SeTI lança edital para convocação de propostas de oficinas a serem 

desenvolvidas por discentes, sob orientação de um docente da referida IES, durante os 

dias do evento, bem como a seleção de monitores para o auxílio na organização e 

execução da SeTI 2019. 

2. DA INSCRIÇÃO 

O discente interessado deverá escolher uma das seguintes categorias para 

inscrição: (CAT1) Monitoria da Semana de Tecnologia da Informação da FJN ou (CAT2) 

Proposta de Oficina para a Semana de Tecnologia da Informação da FJN.  

Para a CAT2 a equipe deverá ser composta por até, no máximo, 2 (dois) discentes 

devidamente matriculados na Faculdade de Juazeiro do Norte e Docente orientador da 

referida IES.  

Para ambas as categorias, os discentes deverão enviar o seu formulário de 

inscrição (Anexo I) devidamente preenchido para os e-mails: sistemas@fjn.edu.br com 

mailto:sistemas@fjn.edu.br


 

cópia labsin@fjn.edu.br com o assunto “Seleção de Monitoria e Oficinas para SeTI 2019”  

durante o período de 29 de julho a 09 de agosto.  

3. DA MONITORIA 

 Os alunos selecionados para o programa de monitoria da SeTI 2019 deverão firmar 

compromisso em auxiliar na divulgação, organização e realização do evento. 

4. DA PROPOSTA DE OFICINA 

A proposta deverá se enquadrar no formato de oficina, possuir um vínculo com a 

temática de Cidades Inteligentes, assim como com a Tecnologia da Informação e, 

OBRIGATORIAMENTE, obedecer a seguinte estrutura: 

1. Título; 
2. Equipe (membros, curso, semestre, email, telefone); 
3. Objetivos; 
4. Metodologia; 
5. Recursos materiais com custos; 
6. Espaço necessário (sala de aula, laboratório, auditório, pátio, etc.); 
7. Número de vagas; 
8. Informações adicionais (se necessário). 

A Faculdade de Juazeiro do Norte não se comprometerá em custear todas as 

despesas. Na proposta, devem ficar claro quais as despesas serão direcionadas a 

Faculdade, podendo estas serem aceitas ou não. 

Cada aluno poderá estar presente em uma única proposta, não sendo possível 

estar em outras propostas de atividades. 

5. DA SELEÇÃO 

Serão selecionados, pelo menos, 5 (cinco) monitores e 6 (seis) oficinas, podendo 

esta quantidade ser alterada a critério da comissão organizadora da SeTI 2019. 

Os monitores serão selecionados através do seu desempenho acadêmico e 

engajamento com atividades extracurriculares. As oficinas serão selecionadas com base 

na afinidade com o tema do evento, relevância do assunto a ser abordado durante a 

oficina, bem como desempenho acadêmico dos discentes proponentes. 

6. DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no dia 12.07.2019 através do site fjn.edu.br. 
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7. DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 

Os discentes selecionados assinarão termo de compromisso. Desta feita, ficando 

compromissado para bem desenvolver tal mister. 

Os discentes receberão certificado comprovando sua participação na Semana de 

Tecnologia da Informação, que poderão ser utilizados para a comprovação de atividades 

complementares. 

 

 

Juazeiro do Norte, 29 de julho de 2019 

 

JOSÉ MARCONDES MACÊDO LANDIM 

Diretor Geral da FJN  



 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL 22/2019 - Seleção de Monitores e Oficinas para a Semana de Tecnologia da 

Informação da Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) 

Categoria:  

Aluno Proponente:  

Matrícula: Semestre: 

Tel: E-mail: 

Aluno Proponente:  

Matrícula: Semestre: 

Tel: E-mail: 

 

Proposta de Oficina (apenas para CAT2): 

1. Título 
 
2. Equipe (membros, curso, semestre, email, telefone) 
 
3. Objetivos 
 
4. Metodologia 
 
5. Recursos materiais com custos 
 
6. Espaço necessário (sala de aula, laboratório, auditório, pátio, etc.) 
 
7. Número de vagas 
 
8. Informações adicionais (se necessário) 
 


