
CHAMADA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORES VOLUNTÁRIOS 

A Comissão Organizadora da I Semana de Sociologia da UNILAB faz saber, por meio desta 

chamada, das inscrições para monitores voluntários interessados em colaborar com a Semana 

da Sociologia, a ser realizada entre os dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2019 e dá outras 

providências; 

1 – Das Vagas 

1.1.Alunos que irão trabalhar como monitores também poderão realizar a inscrição na V 

Semana da Sociologia como participantes, ficando a atuação dos monitores definida entre 

sua participação e o apoio em atividades em auxílio à Comissão Organizadora. 

1.2. Serão disponibilizadas 20 vagas (15 monitores efetivos e 5 em cadastro de reserva).  

2 – Dos Candidatos 

2.1. Poderão se candidatar às vagas de monitoria voluntária para a V Semana Universitária 

todos os estudantes efetivamente matriculados na instituição; 

2.2. O candidato deve ter facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

2.3. Os candidatos devem ter disponibilidade para participar das atividades da I Semana de 

Sociologia da Unilab, nos horários estabelecidos pela Comissão organizadora do evento. 

3 – Das Atividades 

3.1. Os candidatos selecionados deverão cumprir, quando solicitado, as seguintes atividades: 

I – acompanhar e auxiliar as atividades da I Semana de Sociologia da Unilab, segundo escala 

definida pela Comissão organizadora; 

II – auxiliar os palestrantes, os mediadores e os professores; 

III – auxiliar os alunos que apresentarão trabalhos nos painéis ou rodas de conversa, bem como 

nas apresentações dos projetos de pesquisa, extensão e iniciação à docência; 



IV – realizar o controle e o registro da frequência dos participantes da I Semana de Sociologia 

da Unilab. 

4 – Das Inscrições 

4.1. Os interessados em atuar como monitores voluntários deverão realizar o preenchimento 

completo do formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/eevIzQm6a1jhl38t1 

4.2. Período de Inscrições 

 INÍCIO – 20 de dezembro de 2018 

 FINAL – 06 de janeiro de 2019 

 5 – Da Seleção 

5.1. A seleção dos candidatos inscritos para a monitoria voluntária será feita com base na 

disponibilidade de horários do estudante e pela demanda feita pela Comissão organizadora. 

Após o processo seletivo, os candidatos selecionados deverão participar de reunião informativa. 

5.2. Qualquer falta não justificada nas reuniões de planejamento, bem como para as atividades 

acarretará em eliminação da vaga. 

5.3. A notificação do candidato selecionado será feita através do e-mail fornecido pelo 

candidato no ato da inscrição. 

 6 – Outras Providências 

7.1. Os candidatos selecionados para serem monitores voluntários deverão ter disponibilidade 

para participarem de reuniões com a Comissão organizadora do evento; 

7.2. Ao final da I Semana de Sociologia da Unilab, os monitores receberão certificado de 

participação, constando a carga horária dedicada ao evento; 

7.3. Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas através do endereço 

eletrônico: semanadesociologiaunilab@gmail.com 

 

https://goo.gl/forms/eevIzQm6a1jhl38t1

