
 
 

EDITAL PARA MONITORIA DO II JOGOS MULTICAMPI UPE - CAMPUS 

GARANHUNS.  

Seleção Interna de Monitores para apoiar as atividades do II Jogos Multicampi  

(02 a 05 de maio de 2019) 

 

 
A Coordenação Setorial de Extensão e Cultura Multicampi da Universidade de Pernambuco, 

torna público à comunidade acadêmica dessa IES o presente edital e convida os interessados a 

se inscreverem nos termos aqui estabelecidos.  
 

1. DOS OBJETIVOS   

 

Esse edital tem por finalidade apoiar a realização das atividades nas diversas áreas 

solicitadas pelo evento, visando também integrar e motivar a participação do aluno nas 

atividades esportivas. 

 

2. DO OFERECIMENTO DAS VAGAS  

 

É estimado um número de aproximadamente 25 (vinte e cinco) vagas para monitores 

para atuar nos três horários do evento mediante planejamento prévio. 
 

3. DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 

3.1 Dos Requisitos: 

3.1.1 Ser regularmente matriculado na UPE Garanhuns; 

3.1.2 Ter agilidade e disposição para o trabalho em equipe; 

3.1.3 Ser cordial com os colegas e com os participantes do evento; 

3.1.4 Conhecer bem as instalações da UPE, do Serviço Social do Comércio 

(SESC) e da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB); 

3.1.5 Ter disponibilidade de horário nas reuniões preparatórias e nas semanas 

anteriores, durante e após do evento; 

3.1.6 Chegar com antecedência de 30 minutos aos locais onde foram designados 

pela sua comissão; 

3.1.7 Participar do treinamento para as suas funções; 

3.1.8 Ter iniciativa e disponibilidade para lidar com imprevistos. 

 

3.2 Das atribuições 

3.2.1 Suporte aos organizadores; 

3.2.2 Assistência ao público participante; 

3.2.3 Suporte às atividades (controle e devolução à comissão central de lista de 

frequências, atas, etc.). 

 

4. PERÍODO DE CADASTRAMENTO PARA SELEÇÃO DE MONITORIA  

 

O cadastramento para a seleção de monitoria ocorrerá de 15 a 21 de março de 2019 e 

será realizado através de preenchimento eletrônico do formulário disponível no site 

https://goo.gl/forms/29pXyXIBJ7jnj99S2 O formulário deverá ser preenchido e enviado 

clicando no botão enviar. Em seguida, basta aguardar o nosso contato para realização 

da entrevista de seleção que acontecerá no dia 22 de março. 

 

5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

 



 
 

O processo seletivo será realizado através de entrevista, a partir das 09h, do dia 22 de março de 

2019. 

A participação do Monitor na entrevista tem CARÁTER OBRIGATÓRIO E ELIMINATÓRIO, 

ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE A SUA AUSÊNCIA IMPLICARÁ EM 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

6. AOS CLASSIFICADOS 

 
O resultado será divulgado no site http://www.upe.br/garanhuns/  a partir do dia 27 de março de 

2019. 

Aos candidatos classificados após a seleção, deverão entregar na sala da Coordenação Extensão 

e Cultura - UPE Campus Garanhuns, do dia 27 a 01 de abril de 2019, no horário das 09h às 12h, 

e das 19h às 21h, cópias do RG, CPF e do comprovante de vínculo (sendo válido o histórico 

escolar, encontrado no sig@) com a instituição no ano de 2019. 

 

7. DOS TREINAMENTOS 

 
A reunião de treinamento geral acontecerá no auditório, no dia 04 de abril de 2019.  

A participação do Monitor na reunião tem CARÁTER OBRIGATÓRIO E ELIMINATÓRIO, 

ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM 

SUBSTITUIÇÃO.  

 

8.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1  Somente concorrerão os alunos que se inscreverem dentro do prazo previsto 

neste edital; 

8.2  A desclassificação será dada automaticamente aos candidatos que não 

entregarem os documentos no prazo estipulado e por falta dos documentos 

solicitados por este edital; 

8.3  O Monitor que faltar, sem justificativas, às atividades de monitoria durante 

qualquer treinamento, reunião ou durante a realização das atividades será 

substituído e terá todos os benefícios suspensos (CERTIFICADO, ENTRE 

OUTROS); 

 

Garanhuns, 15 de março de 2019.  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hígor Ricardo Monteiro Santos 

Coordenador Setorial de Extensão e Cultura da UPE Multicampi  

http://www.upe.br/garanhuns/

