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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 

EDITAL Nº 01, de 24 de abril de 2018. 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES NÃO REMUNERADOS DO 

CSHNB PARA A VIII SEMANA DE ENFERMAGEM 

“A CENTRALIDADE POLÍTICA DA ENFERMAGEM NAS DIMENSÕES DO 

CUIDADO” 

 

A Coordenação da VIII Semana de Enfermagem do Campus Senador Helvídio Nunes 

de Barros (CSHNB) da Universidade Federal do Federal (UFPI), por meio deste Edital, 

torna público aos discentes, regularmente matriculados no período letivo 2018.1 – e 

interessados em participar da VIII Semana de Enfermagem de 14 a 16 de maio de 2018, 

que estão abertas vagas para a seleção de monitores não remunerados, conforme as 

disposições contidas neste Edital. 

 

1. OBJETIVOS DA MONITORIA 

 

1.1. São atribuições do monitor: 

a) auxiliar o(s) docente(s) nas atividades de organização, planejamento, execução e 

avaliação do evento; 

b) participar das reuniões de planejamento do evento e das reuniões de integração 

promovidas pelo(s) docente(s); 

c) participar efetivamente da elaboração e planejamento do evento; 

d) facilitar o relacionamento entre o(s) docente(s), discente(s) e os palestrantes para a 

execução do evento. 

 

2 REQUISITOS PARA SELEÇÃO DOS DISCENTES 

 

2.1 Poderão se candidatar à seleção os discentes que atendam às seguintes exigências: 

a) ter disponibilidade de horário, ou seja, 15 horas semanais, para participar do 

planejamento, organização e execução da VIII Semana de Enfermagem; 

b) estar devidamente matriculado e cursando as disciplinas do período 2018.1; 

c) enviar histórico emitido pelo SIGAA para a Coordenação do evento, no qual conste o 

índice de rendimento acadêmico (IRA); 

d) não participar de grupo de pesquisa e/ou projeto de extensão vinculado ao Curso de 

Bacharelado em Enfermagem do CSHNB/UFPI. 

 

2.2. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

a) matrícula em maior período letivo; 

b) não possuir reprovação, por nota ou falta, em quaisquer disciplinas. 
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3. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 

 

3.1. As inscrições ocorrerão de 25 a 28 de abril de 2018, exclusivamente pela internet, 

por meio de envio de dados do discente e do histórico acadêmico para o e-mail 

querosermonitordasemana@gmail.com . 

3.2 A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio discente, mediante envio dos seguintes 

dados para o e-mail contido no ITEM 3.1 e no ANEXO A deste Edital: 

a) nome completo do discente; 

b) numero da matrícula (SIGAA); 

c) número da identidade (RG) e do CPF; 

d) data de nascimento (dia, mês e ano); 

e) período no qual está matriculado em 2018.1; 

f) índice de rendimento acadêmico (IRA); 

g) telefone (com DDD) e e-mail para contato. 

3.3. O discente deverá digitar essas informações no corpo do e-mail e anexar, no mesmo 

e-mail, o histórico gerado a partir do SIGAA, a fim de que a Coordenação do evento 

possa averiguar a veracidade dos dados informados. 

3.4. A inscrição do discente implicará no conhecimento e na aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.5. É vedada a inscrição condicionada à posterior complementação documental, fora do 

prazo de inscrição. 

 

4. DISTRIBUÇÃO DAS VAGAS 

 

4.1. Serão disponibilizadas quinze (15) vagas de monitoria não remunerada para a VIII 

Semana de Enfermagem, conforme este Edital.  

4.2. As vagas serão disponibilizadas para cada comissão de acordo com a necessidade 

do evento. Entretanto, na reunião de treinamento dos monitores aprovados, estes serão 

questionados em qual comissão desejarão atuar. A divisão nas comissões respeitará, 

sempre que possível, essa manifestação de interesse por parte do discente. 

4.3. As comissões da VIII Semana de Enfermagem são, a saber: Secretaria Geral, 

Patrocínio, Divulgação e Infraestrutura. 

4.4. A supervisão direta dos monitores selecionados será realizada pelos docentes 

(efetivos e substitutos) responsáveis por cada comissão organizadora. 

 

5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. A seleção ocorrerá no período definido pela Coordenação da VIII Semana de 

Enfermagem do CSHNB, de acordo com o cronograma a seguir: 

 

25/04/18: publicação de edital de seleção de monitores não remunerados; 

25/04/18 a 28/04/2018: inscrições dos discentes por meio de envio dos dados e do 

histórico ao e-mail querosermonitordasemana@gmail.com . 

30/04/18: divulgação do resultado final. 

02/05/18: início das atividades como monitor do evento. 
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6. CERTIFICAÇÃO 

 

O discente aprovado para esta monitoria, e que cumprir suas atribuições, receberá um 

certificado com carga horária correspondente a 30 horas, considerando a carga horária 

destinada à atuação na organização do evento e de treinamento. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. As ocorrências não previstas neste Edital, o qual normatiza o processo de seleção, 

serão resolvidas pela Coordenação da VIII Semana de Enfermagem. 

7.2 O não cumprimento por parte dos monitores das regras e determinações pela 

comissão organizadora resultará na destituição do monitor de suas funções, sem direito 

ao recebimento do certificado. A ausência de envio de qualquer informação solicitada 

para a inscrição implicará na não efetivação desta.  

 

 

 

Picos/PI, 24 de abril de 2018. 

 

 

 

 
Profa. Dra. Andressa Suelly Saturnino de Oliveira 

Docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem – CSHNB/UFPI 

Coordenadora da VIII Semana de Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ANEXO A – INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

1. Abrir seu e-mail pessoal. 

 

1.1. Escrever no ASSUNTO do e-mail: INSCRIÇÃO. 

 

1.2. Escrever no CORPO DO TEXTO do e-mail: 

 

Nome completo: 

Número da matrícula (SIGAA): 

Número da identidade (RG) e do CPF: 

Data de nascimento (dia, mês e ano): 

Período no qual está matriculado em 2018.1: 

Índice de rendimento acadêmico (IRA): 

Telefone (com DDD) e e-mail para contato: 

 

2. ANEXAR, ao mesmo e-mail, seu histórico atual, emitido pelo SIGAA. 

 

3. Enviar, de 25/04 a 28/04 (até 23h59min), essas informações e o histórico para o e-

mail querosermonitordasemana@gmail.com  
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