
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA A 

VII JORNADA INTEGRADA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Ufes torna público o Processo Seletivo de estudantes dos cursos 
de graduação e pós-graduação da Ufes para atuarem como monitores voluntários durante o 
evento VII JORNADA INTEGRADA DE EXTENSÃO E CULTURA – 2019, que ocorrerá de 21 a 25 
de outubro de 2019. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O evento VII JORNADA INTEGRADA DE EXTENSÃO E CULTURA – 2019 é um evento da 
Universidade Federal do Espírito Santo que integra a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 
e  busca oportunizar à comunidade em geral e aos estudantes de Ensino Fundamental e Médio 
o conhecimento sobre a atuação da extensão universitária na Ufes. 

1.2. O processo seletivo objeto deste Edital destina-se estritamente à seleção de estudantes 
dos cursos de graduação e pós-graduação Ufes dos campi Goiabeiras e Maruípe para atuarem 
como monitores voluntários durante o evento, que ocorrerá de 21 a 25 de outubro de 2019; 

1.3. A monitoria no evento possui natureza voluntária, na qual o(a) monitor(a) receberá 
certificação das horas em atividade de extensão. 

1.4 A monitoria voluntária exclui a possibilidade de bolsas.  

1.4. São atribuições do monitor: 

a) auxiliar os visitantes com informações sobre o evento e a UFES; 

b) guiar os visitantes pelas rotas da VII Jornada da VII Jornada Integrada de Extensão e Cultura; 

b) auxiliar nas atividades didático, científicas e culturais; 

c) cumprir a carga horária requerida pela organização do evento; 

d) auxiliar nas atividades realizadas durante o evento; 

e) realizar o cadastro no Evento. 

O monitor exercerá suas atribuições sem qualquer vínculo empregatício com a Universidade.  



2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições ocorrerão, exclusivamente, pela internet nesse endereço eletrônico, até o 
dia 10 de outubro de 2019. 

2.2. Na realização da inscrição o(a) aluno (a) deve informar sua disponibilidade de horário para 
atuar nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2019 – manhã ou tarde. 

3. DA CERTIFICAÇÃO 

Os monitores serão certificado da Proex com até 40h de carga horária. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 4.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Proex. 
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