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Vitória da Conquista - Bahia - Brasil, 16 de agosto de 2019.

CHAMADA PÚBLICA

SELEÇÃO DE MONITORES PARA A VIII SEMANA ACADÊMICA DE FILOSOFIA

A  Comissão Organizadora  da  VIII  Semana de Filosofia: “Filosofia da Diferença”, no  

uso de  suas atribuições,  torna pública  esta  chamada  para a  seleção  de  estudantes de  

graduação  e  pós-graduação das Instituições de Ensino  Superior da cidade de Vitória da 

Conquista,  Bahia, bem como das  municipalidades da  região, para  atuarem na  função de  

Monitor das  atividades de apoio  à  realização da Semana,  incluindo  atividades  de  

organização   e execução 

do evento, do período de 09 a 13 de setembro de 2019.

1.    VAGAS

Serão  ofertadas 50  vagas  para Monitores  em  diferentes Equipes  responsáveis  por distintas

modalidades de atividades.

2.    REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1. Os candidatos às vagas de monitoria do evento deverão contemplar todos os requisitos a

seguir:

2.2. Idade igual ou superior a 18 anos;

2.3. Estar devidamente matriculado em Curso de Graduação ou Pós-Graduação em Instituição 

de Ensino Superior, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, bem como das municipalidades 

da região;

2.4.  Possuir disponibilidade para participar de todo ou a maior parte do evento,que acontecerá 

nos dias 09 a 13 de setembro de 2019, nos turnos matutino, vespertino ou  noturno.
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2.5. Disponibilidade para  participar das reuniões de monitoria e execução do evento, 

incluindo os dias  27 de agosto e 09 de setembro,  na execução da semana; .

3.    ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

3. 1. Realizar a divulgação do evento; 

3.2.  Seguir as  orientações  e  supervisão da  Coordenação  de Monitoria  na  Equipe em  que

estiver inserido;

3.3. Durante o evento:

3.3.1.  Apoiar as atividades do evento na equipe em que o(a) monitor(a) estiver inserido(a).

3.3.2.  Orientar os convidados e participantes sobre os locais das atividades  realizadas em cada

dia da Semana de Filosofia;

3.3.3.  Atuar na resolução de problemas.

3.3.4. Durante o evento serão organizadas as seguintes frentes de atuação:

3.3.5.  Registro audiovisual, divulgação em redes sociais, atualizações durante o evento;

3.3.6.  Equipe de suporte técnico (projetores e computadores);

3.3.7.  Equipe  de  apoio   às  atividades  de   apresentação  de  artigos   acadêmicos  nos   Eixos

Temáticos;

3.3.8.  Equipe de apoio à realização das Conferências, Mesas  Temáticas, Debates, Espaço 

Cultural e demais atividades;

3.3.9. 3.3.1   Equipe de apoio à realização dos coffee break.

4.    DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão realizadas por e-mail (moniviiisdfilosofia@gmail.com), no período de 

16 a 22 de agosto de 2019. As inscrições serão confirmadas, presencialmente, na reunião, com 

os monitores no dia 27 de agosto, no Auditório I do Luisão às 17:00 horas.

4.2. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento.

5.    DO PROCESSO SELETIVO

5.1. Será dada preferencia aos candidatos graduandos em Filosofia; em seguida pós graduandos 

de mesmo curso; graduandos dos cursos da área de Humanas; e  graduandos das demais áreas 

do conhecimento,  respectivamente.
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5.2.  Serão considerados  classificados  e convocados  os  candidatos que  ocuparem  até  a 50º 

posição e depois desta serão considerados como integrantes da lista de espera;

5.3.  Em  caso  de  desistência,  antes  do  início  do evento,  serão  convocados  os  candidatos

classificados em lista de espera.

6.    RESULTADO FINAL

6.1. O resultado final será divulgado na página do evento no dia 30 de agosto de 2019.

7.    DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Os monitores receberão  certificado de atividade de monitoria  em apoio à organização  de 

evento acadêmico com carga horária de 20h a 30h, a depender da carga horária total da equipe 

em que estiver atuando;

7.2. A Comissão não arcará com quaisquer despesas do(a) monitor(a) antes, durante ou após  o 

evento, e  a participação  nesta ação  é considerada  uma atividade  formativa e  temporária que 

não gera quaisquer formas de vínculo empregatício;

7.3. Esta Chamada Pública em vigor a partir da sua data de publicação.

8.    CRONOGRAMA

Atividades                                        Data                               Local

Inscrições                                          16/08 a 27/08

Resultado final                                  30/08

Reunião com monitores                     27/08                        Auditório I do Módulo do Luisão

                                                         e 09/09                       Auditório do Módulo IV

                                  _______________________________________________

Láira Melo de Oliveira

Coordenadora Geral do Centro Acadêmico de Filosofia

Gestão “Toda Coragem é física”


