
 

 

EDITAL 27/2020 

 

PROCESSO SELETIVO – MONITORES PARA O CONGRESSO CIENTÍFICO 

DE JUAZEIRO DO NORTE 

 

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

deste edital, as informações para realização da Seleção de Monitores do 

Congresso Científico de Juazeiro do Norte ONLINE, que acontecerá no 

período de 07 a 10 de outubro de 2020, com o tema: “Transformação 

digital: sociedade, educação e ciência desenvolvendo tendências”.  

 

1. DO OBJETIVO  

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

FJN/UniJuazeiro, com ou sem experiência, a fim de realizarem atividades 

ligadas à monitoria do referido evento.  

 

2. DOS PARTICIPANTES  

2.1 O Processo Seletivo é aberto apenas para alunos dos cCursos de 

Graduação dessa instituição, regularmente matriculados na mesma.  

 

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 

04/08/2020 até o dia 14/08/2020. 

3.4. Para inscrição, os candidatos deverão preencher o questionário online de 

inscrição por meio de link no Google Forms (clique aqui para acessar). 

 

4. DA SELEÇÃO  

4.1 O processo seletivo ocorrerá em etapa única: 

I) Análise do questionário com avaliação da disponibilidade, habilidades com 

ferramentas digitais, capacidade resolutiva dos candidatos, sendo atribuídos 

pontos para essas competências.  

I.1 O resultado será publicado dia 17/08/2020.  

https://forms.gle/Pryjr7YeQJVRofX76


 

 

I.2 Os candidatos aprovados devem comparecer à Formação dos Monitores 

para Organização de Eventos Acadêmicos, que acontecerá de forma remota na 

Plataforma do Google - Google Meet. 

 

5. DAS VAGAS  

5.1 Estarão disponíveis 40 vagas para monitores a serem preenchidas pelos 

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

Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Direito, Ciências Contábeis, 

Sistemas de Informação e Segurança do Trabalho, na perspectiva de envolver 

todos os cursos da instituição. 

 

6. DO RESULTADO  

6.1 O resultado será divulgado no site da FJN dia 17/08/2020. 

 

 

 

7. DA ATIVIDADE COMO MONITOR  

7.1 Será realizada reunião de apresentação e esclarecimento das etapas que 

fazem parte do evento, cujos monitores selecionados devem comparecer de 

forma remota no dia 18/08/2020. 

7.2 O candidato aprovado que faltar a essa primeira reunião será 

eliminado automaticamente.  

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 com no máximo 80 horas ao final do processo, 

sendo estas horas definidas de acordo com a frequência e participação efetiva 

na organização do evento.  

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. 

7.7 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 às supracitadas obrigações. E não será tolerada a ausência no turno 

de sua responsabilidade.  

 

8. CALENDÁRIO 

Lançamento do edital Inscrições Resultado Final. 

04/08/2020 04/08 até 14/08 17/08 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão dos Monitores.  

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

edital.  

 

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

 

Juazeiro do Norte-CE, 04 de agosto de 2020. 

 

 
Prof. José Marcondes Macedo Landim  

Diretor Geral  

 

 


