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Edital nº 02/2017 PROEX/UNILAB 

Monitoria 8ª edição MOVIMENTA da UNILAB 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 

(Unilab), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura torna pública a abertura 

de inscrições, no período de 07 a 09 de fevereiro de 2017, para seleção de discentes 

dos cursos de graduação da Unilab para atuarem como monitores voluntários da Pró-

Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX) e suas atividades na 8ª edição do 

MOVIMENTA no Campus dos Malês na UNILAB. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A 8ª edição do MOVIMENTA no Campus dos Malês da UNILAB ocorrerá entre 

os dias 13 a 17 de fevereiro de 2017.   

DO OBJETIVO 

A seleção de monitores voluntários para colaborar com as referidas atividades 

tem por objetivos: reafirmar a extensão da Unilab como atividade permanente, 

oferecer mecanismos que propiciem a formação e o aprimoramento na área de 

extensão, arte e cultura, contribuindo para a integração do estudante nas discussões 

acadêmicas extensionistas, assim como desenvolver novas habilidades e 

competências neste campo e na experiência de produção de eventos acadêmicos. 

DO OBJETO 

A seleção de que trata este edital tem como objetivo o preenchimento de 04 

(quatro) vagas para monitoria voluntária nas atividades da Pró-Reitoria de Extensão, 

Arte e Cultura (PROEX) na 8ª edição do MOVIMENTA no Campus dos Malês na 

UNILAB III, no período de 13 a 17 de fevereiro de 2017. 
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DOS CANDIDATOS 

O perfil esperado dos candidatos envolve: 

I. Disposição para o trabalho em equipe e para lidar com o público; 

II. Disponibilidade para execução de atividades de apoio e acolhimento do público, 

artistas e convidados; 

III. Habilidade comunicativa; 

IV. Habilidades e noções básica de informática; 

V. habilidades com o uso de câmera fotográfica; 

V. Disponibilidade de horas para encontros de formação com reuniões. 

DAS ATIVIDADES 

I. Dar apoio a todas as atividades a serem desenvolvidas no espaço ou setor para o 

qual foram selecionados; 

II. Exercer suas tarefas conforme orientações da equipe da PROEX na 8ª edição do 

MOVIMENTA no Campus dos Malês na UNILAB; 

III. Atender às solicitações da Pró-reitora de Extensão, Arte e Cultura propiciando o 

bom desempenho do evento; 

IV. Participar de reuniões de planejamento, treinamento, acompanhamento e 

avaliação das atividades; 

DAS INSCRIÇÕES 

Os interessados em serem monitores voluntários deverão realizar a inscrição 

no período de 07 a 09 de fevereiro de 2017 em formulário próprio para o fim, 

disponibilizado no seguinte link: (clique aqui), anexando comprovante de matrícula ou 

declaração de vínculo no período letivo atual e breve carta de apresentação, 

descrevendo os interesses em participar da atividade de monitoria. Devendo, após o 

preenchimento do formulário anexar e enviar juntamente com o comprovante de 

matrícula para o e-mail: extensãoartecultura-sfc@unilab.edu.br  

https://drive.google.com/file/d/0B05VyAqW94vvNGNVa2MyRkFpUWs/view?usp=sharing
mailto:extensãoartecultura-sfc@unilab.edu.br
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DA SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos inscritos para a monitoria voluntária da PROEX na 8ª 

edição do MOVIMENTA no Campus dos Malês na UNILAB será feita com base na 

disponibilidade de horários do estudante, na construção de sua carta de apresentação 

e na adequação da documentação entregue. 

Após o processo seletivo, os candidatos selecionados deverão participar de 

reunião informativa, em data a ser definida, aos quais serão informados pelo e-mail, 

imediatamente ao resultado final, a ser conduzida pela Pró-Reitoria de Extensão, Arte 

e Cultura. 

DO RESULTADO 

O resultado da seleção de monitores voluntários será divulgado na página da 

PROEX a partir do dia 09 de fevereiro de 2017. 

DOS BENEFÍCIOS 

I. Ampliação da experiência na construção de eventos acadêmicos; 

II. Integração em atividades artístico-culturais; 

III. Contabilização de 30 horas de atividades de extensão (expressa em certificado). 

 

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO: 

 

DATAS ETAPAS 

06/02/2017 Publicação do edital 

07 a 09/02/2017 Inscrição dos candidatos 

 

09/02/2017 

Análise das inscrições e divulgação do 

resultado final da seleção de monitores 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão, Arte e 

Cultura da UNILAB. 

Redenção/CE, 6 de fevereiro de 2017. 

 

Profª Drª Rafaella Pessoa Moreira 

Pró-Reitora de Extensão, Arte e Cultura – PROEX/UNILAB 

 

 

 


