
 

 

 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA 

ATUAREM NO I SEMINÁRIO DO SUDOESTE BAIANO SOBRE O AMIANTO 

 

 O I SEMINÁRIO DO SUDOESTE BAIANO SOBRE O AMIANTO juntamente 

com Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto e a Universidade Federal da Bahia 

– UFBA/IMS/CAT torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de 

monitores voluntários, de acordo com as especificações dispostas neste documento.  

 

1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:  

Os monitores auxiliarão na operacionalização do evento, podendo participar da 

inscrição local e credenciamento, coffee breack, apoio a palestrantes, apoio logístico, 

orientação aos participantes, apoio em serviços de informática, organização de 

atividades, manejo de espaços, salas e auditórios, assessoria às Comissões do evento. 

Todas as atividades serão sob supervisão e com apoio da Comissão Organizadora. 

 

2. DA CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO, VAGAS E VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO:  

2.1. Os candidatos selecionados deverão ter disponibilidade das 7h ás 19h do dia 27 de 

setembro de 2018.  

2.2. Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas para monitores voluntários. As vagas 

destinam-se a estudantes de graduação da área de saúde e de engenharia. 

2.3. Estas atividades não serão vinculadas ao programa de bolsistas, caracterizando 

atividades TOTALMENTE VOLUNTÁRIAS.  



 

3. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO:  

3.1 Os interessados deverão enviar e-mail para paula.j.mota@gmail.com constando 

nome completo, curso, período, número de matrícula e instituição de ensino, nas datas 

entre 05 a 14 de setembro de 2018, ao meio dia. 

3.2 O Processo de seleção será através de entrevista no dia 14 de setembro de 2018, 

a partir das 14h, na sala 316, do prédio administrativo do IMS/CAT/UFBA. Todos 

os candidatos que receberem confirmação da inscrição deverão comparecer no 

local e horário supracitados. 

3.3 Resultados: Os resultados serão divulgados via e-mail e no site do 

IMS/CAT/UFBA. 

 

4. INÍCIO DAS ATIVIDADES:  

Os 20 candidatos aprovados serão inicialmente convocados para participarem de 

atividades de capacitação, no dia 26 de setembro de 2018, com horário e local 

informados posteriormente aos candidatos por e-mail. As atividades de monitoria serão 

realizadas no dia 27 de setembro de 2018, das 7h às 19h. E serão necessários 02 

monitores para auxílio na operacionalização de um minicurso dia 28 de setembro de 

2018, das 7 às 18h, a serem definidos na capacitação.  

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES:  

Será fornecido certificado com especificação de carga horária para os monitores. Em 

caso de dúvidas, entre em contato com a mestranda enf. Paula Junqueira Mota através 

do e-mail paula.j.mota@gmail.com ou pelo telefone (77) 98126-8107. 
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