
 

 

Chamada de inscrição para monitores 
voluntários 

A Comissão Organizadora do II Encontro de Estudos em Funcionalismo Linguístico divulga, por meio desta 

chamada, as inscrições para monitores voluntários interessados em colaborar com o II Encontro de Estudos 

em Funcionalismo Linguístico, a ser realizado nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2019, na UNILAB. 

1 – Das Vagas 

1.1. Serão disponibilizadas 20 vagas para monitoria no II Encontro de Estudos em Funcionalismo 

Linguístico. Os monitores voluntários serão convocados e distribuídos de acordo com a conveniência 

da Comissão Organizadora do Evento. 

1.2. Os monitores selecionados também poderão realizar a inscrição no II Encontro de Estudos em 

Funcionalismo Linguístico como participantes, com ou sem apresentação de trabalho, ficando a 

atuação dos monitores definida entre sua participação e o apoio em atividades em sala de aula e 

auditório, bem como no auxílio à Comissão Organizadora do Encontro.  

2 – Dos Candidatos 

2.1. Poderão inscrever-se para trabalhar como monitor no II Encontro de Estudos em Funcionalismo 

Linguístico alunos do Curso de Letras, que estejam devidamente matriculados. 

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

2.3. Os candidatos devem ter disponibilidade para participar das atividades do II Encontro de Estudos em 

Funcionalismo Linguístico, nos horários estabelecidos pela Comissão de Monitoria do Encontro. 

3 – Das Atividades 

3.1. Os candidatos selecionados deverão cumprir as seguintes atividades, conforme escala definida pela 

Comissão de Monitoria do Evento: 

I – Recepcionar, com cortesia, os participantes do Evento; 

II – acompanhar e auxiliar as apresentações científicas e culturais do Evento, auxiliando os participantes 

com relação ao uso dos equipamentos necessários para a apresentação;  

III – auxiliar os participantes do Evento em relação à localização das salas onde ocorrerão as atividades do 

Evento; 

IV – realizar o controle e o registro da frequência dos participantes do Evento; 

V – auxiliar os palestrantes do Evento no que for necessário; 



VI – auxiliar a Secretaria do Evento na organização e na distribuição do material do Evento, na confecção 

dos certificados e em outras atividades relacionadas à Secretaria.  

4 – Das Inscrições 

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

Ficha de Inscrição e apresentar comprovante de matrícula do Curso de Letras.  

4.1. Os interessados devem enviar a Ficha de Inscrição e o comprovante de matrícula para o e-mail 

secretariaencontrogef.unilab@gmail.com  

4.2. Período de Inscrições 

 INÍCIO – 14 de janeiro de 2019 

 FINAL – 18 de janeiro de 2019. 

 5 – Da Seleção 

5.1. A seleção dos candidatos inscritos para a monitoria voluntária do II Encontro de Estudos em 

Funcionalismo Linguístico será feita com base nos seguintes critérios: i) disponibilidade de horário; ii) 

experiência em monitoria de eventos; iii) semestre de matrícula do (a) candidato (a). 

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

conduzida pela Comissão de Monitoria do Evento. 

5.3. Qualquer falta não justificada às reuniões de planejamento ou às atividades do II Encontro de Estudos 

em Funcionalismo Linguístico acarretará em eliminação do participante na Comissão de Monitoria. 

5.3. O Cronograma de Reuniões será publicado no dia do resultado final da seleção de monitores, pela 

Comissão de Monitoria do Evento. 

 6 – Do Resultado 

6.1. O resultado da seleção de monitores voluntários será divulgado na página eletrônica do Evento a partir 

do dia 21 de janeiro de 2019. 
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