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EDITAL Nº 02, DE 21 DE JUNHO DE 2016 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO INTERNA DE MONITORES NÃO REMUNERADOS QUE 

INTEGRARÃO O PROGRAMA DE MONITORIA DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

SAÚDE PÚBLICA DO DELTA DO PARNAÍBA ‖ VI CONGRESSO PIAUIENSE DE SAÚDE 

PÚBLICA ‖ VI SEMINÁRIO DE ENSINO NA SAÚDE  

 

A Comissão Organizadora do II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do 

Parnaíba ‖ V Congresso Piauiense de Saúde Pública ‖ VI Seminário de Ensino na Saúde, na 

pessoa do Sr. José Ivo dos Santos Pedrosa, presidente deste evento, no uso de suas atribuições, 

torna público o presente Edital de Nº 02/2016, referente à seleção de estudantes para ocupação do 

cargo de MONITOR do referido congresso, que será realizado no período de 11 a 14 de novembro 

de 2016, na Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus Ministro Reis Velloso, Parnaíba-PI. 

  

1. COMISSÃO JULGADORA  

 

1.1. A realização da seleção de estudantes para ocupação do cargo de MONITOR está sob a 

responsabilidade da Comissão de Monitoria do II Congresso Internacional de Saúde Pública 

do Delta do Parnaíba ‖ VI Congresso Piauiense de Saúde Pública ‖ VI Seminário de Ensino 

na Saúde.  

 

2. VAGAS 

 

2.1. Serão ofertadas 40 vagas.  

 

3. REQUISITOS  

 

3.1. Abaixo todos os requisitos para inscrição na seleção: 

 

    I.  Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

II. Ter cursado o mínimo de dois períodos letivos em curso da área da saúde, sociais e 

afins; 

III.  Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) com nota mínima igual a 7 (sete); 

IV.  Ter disponibilidade para reuniões semanais presenciais; 

V.  Ter disponibilidade (4h semanais) para realizar inscrições presenciais do evento;  

VI.  Apresentar disponibilidade (75%) para o cumprimento das atividades de MONITOR 

do II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba ‖ VI Congresso 

Piauiense de Saúde Pública ‖ VI Seminário de Ensino na Saúde, no período de 11 a 14 

de novembro de 2016. 
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4. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

4.1. Antes do evento: 

a)  Participar das reuniões do evento, quando convocado; 

b) Divulgação do evento;  

c) Realizar inscrições presenciais;  

d) Seguir as orientações e supervisão do coordenador de monitoria. 

  

4.2. Durante o evento:  

a) Acolhimento dos convidados e participantes do Congresso; 

b) Acompanhamento e organização das atividades da infraestrutura e comunicação do 

Congresso; 

c) Ensalamento e sinalização dos espaços para todas as atividades do Congresso 

d) Repasse de Informações e resolução de problemas; 

e) Entrega do material de credenciamento 

f) Acompanhamento das atividades nas salas de apresentações/palestras e auxílio aos 

convidados; 

g) Montagem e fiscalização do material (bolsas, data show, cartazes); 

h) Condução das Listas de Presença; 

i) Apoio, Suporte e Organização antes e depois dos eventos intercorrentes; 

l) Registro fotográfico do evento; 

m) Relatoria de todo o evento e das atividades especificas que tiver inserido conforme 

designação da Comissão de Monitoria; 

n) Atender as demandas do evento sob a orientação do Coordenador, nos horários 

determinados; 

o)  o não cumprimento, por parte dos monitores, das regras, normas, determinações 

deliberadas pela Comissão de Monitoria, resultará na eliminação do monitor das suas 

funções; 

 

4.3. Os componentes da Equipe de Monitores poderão ser autores ou coautores de trabalhos. 

Entretanto, estes não poderão receber qualquer premiação. O prêmio, assim, será destinado 

ao próximo colocado em ordem decrescente. 

 

5. INSCRIÇÃO  

 

5.1. As inscrições serão realizadas das 8h do 21 de junho às 18h do dia 28 de junho de 2016, 

exclusivamente pela internet. Para se inscrever o estudante proponente deverá: 

 

a) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (Anexo I); 

b) Preencher o QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS (Anexo II); 
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c) Enviar o Formulário de Inscrição, Questionário de Atividades Acadêmicas para o 

endereço eletrônico: monitoriacopisp@gmail.com . Só serão aceitos arquivos no 

formato PDF;  

d) Todos os arquivos estarão disponíveis no site oficial do evento: 

www.deltacientifica.com.br/copisp2016 .      

 

5.2. Não haverá homologação para inscrições com preenchimento incompleto do “Formulário 

de Inscrição” ou fora dos padrões deste edital. 

 

5.3. Caso a Comissão de Seleção verifique a falsidade de alguma informação, em qualquer 

tempo, este será imediatamente excluído do Processo Seletivo. 

 

6. SELEÇÃO  

 

6.1. A seleção será feita em 02 (duas) etapas:  

 

6.1.1. 1ª ETAPA: Análise do Formulário de Inscrição, do questionário de atividades 

acadêmicas. A seleção ocorrerá por meio do cálculo da média das respectivas notas.   

 

6.1.1.1. Havendo empate será selecionado o estudante com maior idade e prevalecendo 

será considerado o maior índice de rendimento acadêmico (IRA) e se o empate 

persistir utilizaremos a disponibilidade de tempo para as atividades do congresso.   

 

6.1.2. 2ª ETAPA (Entrevista): 

 

6.1.2.1. Será feita entrevista com os candidatos classificados na primeira etapa, 

conforme o item 6.1.1. A lista dos classificados será divulgada no dia 29 de 

Junho de 2016, no site www.deltacientifica.com.br/copisp2016 .  

 

6.1.2.2. As entrevistas ocorrerão das 08 às 12h e das 14 às 20h do dia 01 de Julho de 

2016, na Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso.   

 

6.1.2.3. Os candidatos selecionados para a entrevista deverão estar munidos dos 

documentos originais: 

a) Carteira de Identidade; 

b) Comprovante de matrícula do período vigente; 

c) Histórico escolar atualizado; 

d) Certificados ORIGINAIS referentes às respostas do Questionário de 

Atividades Acadêmicas (Anexo I). 
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7. RESULTADO FINAL  

 

7.1. O resultado final será divulgado no dia 02 de Julho de 2016, no site 

www.deltacientifica.com.br/copisp2016 .  

 

8. CONVOCAÇÃO 

 

8.1. Os selecionados deverão comparecer a reunião oficial dos monitores às 17h do dia 04 de 

Julho de 2016. Esta ocorrerá em local e horário, posteriormente, divulgados pela Comissão de 

monitoria.  

 

8.2. Caso o candidato classificado/convocado não compareça a respectiva reunião, sua vaga 

será disponibilizada ao candidato classificado na ordem seguinte, e assim por diante. 

 

9. CERTIFICAÇÃO  

 

9.1. Será assegurada, por parte da comissão organizadora geral do Congresso, a isenção da 

inscrição de todos os monitores.  

 

9.2. Os monitores receberão certificados em todas as atividades que participar. 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas deste edital; 

 

10.2. Para o recebimento da certificação de monitoria o monitor deverá cumprir a carga horária 

total de trabalho designada no evento. 

 

10.3. Informações adicionais e esclarecimentos acerca dos itens deste edital serão obtidas pela 

Comissão de monitoria via e-mail: monitoriacopisp@gmail.com .   

 

10.4. Casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão de Monitoria. 

 

10.5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação no site do II Congresso Internacional 

de Saúde Pública do Delta do Parnaíba ‖ VI Congresso Piauiense de Saúde Pública ‖ VI 

Seminário de Ensino na Saúde, revogadas as disposições em contrário.   
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11. CRONOGRAMA   

 

ATIVIDADES DATA/PERÍODO 

Lançamento do Edital 20.06.2016 

Período de Inscrições 20.06 a 28.06.2016 

Resultado da 1ª Etapa 29.06.2016 

Entrevistas 01.07.2016 

Resultado Final 02.07.2016 

Reunião Oficial  04.07.2016 

 

 

Parnaíba, 20 de junho de 2016. 

 

 

 

 

 

José Ivo dos Santos Pedrosa 
Presidente do evento 

 

 

 

 

 

 
Wagner Arrais Costa 

Coordenador de Monitoria do evento  

 

 

 

 

 

 

 

 


