
EDITAL MONITORIA VOLUNTÁRIA 

III Seminário Temas que ecoam entre Erês e Yás - 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação para 

as Relações Étnico-raciais ErêYá 

 

 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS:  

A Comissão Organizadora do III Seminário  – Temas que Ecoam entre Erês e Yás do grupo 

de Estudos e Pesquisas em Educação para as Relações Étnico-raciais do grupo de estudos 

ErêYá do Setor de Educação da UFPR divulga a abertura de inscrições para a seleção de 

15 (quinze) vagas para monitoria, para atuar conforme as disposições contidas neste 

edital. O evento acontecerá entre os dias 27 a 29 de outubro de 2022, de maneira 

presencial, nos seguintes períodos: dia 27/10/22 (noturno), dia 28/10/22 (noturno), dia 

29/10/22 (matutino). 

1. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO: 

a) Idade superior a 18 anos. 

b) Ter matrícula em curso de graduação em licenciatura ou pós-graduação no Setor de 

Educação na UFPR. 

c) Domínio de ferramentas do Pacote Office, Google Drive e preenchimento de 

formulários online. 

d) Disponibilidade de tempo no período matutino e/ou noturno nos dias e períodos do 

evento. 

e) Disponibilidade para trabalhar durante o evento na organização das atividades do III 

Seminário – Temas que Ecoam entre Erês e Yás como: recepção, sessões temáticas, 

oficinas e minicursos. 

e) Disponibilidade para participar das reuniões de orientação a serem marcadas antes, 

do evento. 

2. DAS VAGAS:  

O número de pessoas selecionadas será condicionado ao volume de atividades. As convocações 

serão feitas conforme a demanda de trabalho 



 

3. DAS ATRIBUIÇÕES:  

3.1. Participar de reunião em data e horário a ser definido pela comissão organizadora. 

3.2. Seguir as orientações propostas pela comissão organizadora do evento e equipe de 

coordenação de monitoria. 

3.3. Auxiliar na organização das atividades e de infraestrutura (abertura das salas, ligar 

equipamentos como computador/notebook e multimídia, controle de presença de 

participantes e apresentadores de trabalho, mesas, oficinas, minicursos). 

3.4. Auxiliar, quando necessário e solicitado, as demais comissões do evento. 

3.5. Orientar participantes sobre as salas das atividades realizadas em cada dia 

3.6. Responsabilizar-se pelas listas de presença e preenchimento do sistema durante as 

atividades do evento. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 26 de setembro a 15 de outubro de 2022, 

exclusivamente pela internet, no email. Para a inscrição, deverá ser preenchido e enviado o 

Formulário de Inscrição 

https://docs.google.com/forms/d/17zBbquJdcQT_oZb_SfdTK0B2wuoCXKy5Rn1mmsj4XDA/edi

t 

  

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

5.1 - Atender os requisitos para a inscrição.  

6. CONVOCAÇÕES:  

6.1. As convocações serão feitas de acordo com as demandas do evento.  

7. DOS RESULTADOS  

7.1. O resultado será divulgado no dia 20 de OUTUBRO de 2022, no site do evento, na página do 

grupo no Instagram e facebook 

8. DO CERTIFICADO  

8.1. Serão concedidos certificados de monitoria, com carga horária discriminando as horas de 

atividades desenvolvidas.  

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A Comissão Organizadora não arcará com quaisquer despesas decorrentes do trabalho de 

monitoria, como despesas de transporte e alimentação.  

https://docs.google.com/forms/d/17zBbquJdcQT_oZb_SfdTK0B2wuoCXKy5Rn1mmsj4XDA/edit
https://docs.google.com/forms/d/17zBbquJdcQT_oZb_SfdTK0B2wuoCXKy5Rn1mmsj4XDA/edit


10.2. Serão certificadas somente as pessoas que cumprirem as orientações e a carga horária 

acordada previamente com a comissão do evento.  

10.3. Não haverá remuneração para os trabalhos de monitoria.  

10.4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação 

 

Dúvidas podem ser enviadas para o email: lucimardias1966@gmail.com  

A comissão Coordenação: Profa. Dra. Lucimar Rosa – DEPLAE/SETOR DE EDUCAÇÃO 


