
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O III SEMINÁRIO NACIONAL DOS MOVIMENTOS 

BILÍNGUE DOS SURDOS – UPF PASSO FUNDO/RS    

 

O III SEMINÁRIO NACIONAL DOS MOVIMENTOS BILÍNGUE DOS SURDOS – SENAMBIS   UPF PASSO FUNDO/RS será 

realizado no período de 27 a 28 de julho de 2018 no Centro de Eventos da UPF, em Passo Fundo – Rio Grande do 

Sul, realizado pela Universidade de Passo Fundo do Rio Grande do Sul 

  

1. DOS REQUISITOS:  

O (a) candidato (a) deve:   

Poderão se candidatar às vagas de monitoria voluntária para o SENAMBIS todos os estudantes e 

profissionais com conhecimento nível médio de Libras;  

Ter conhecimento básicos de informática;   

Ter disponibilidade para reunião antes do evento do período de 26 de julho às 20 horas na UPF 

Ter disponibilidade de 8h diárias no período de 27 e 28 de julho de 2018.  

Perfil de comunicação e relacionamento interpessoal com Libras.   

 

 

2. INSCRIÇÕES:  

Os interessados em serem monitores voluntários deverão realizar a inscrição de período de até o dia 28 

de junho de 2018, através do e-mail lidieli.portiliotti@gmail.com   e preencher ficha de inscrição no 

Google Formulário: clique aqui   

 

3. SELEÇÃO:  

A seleção dos candidatos inscritos para a monitoria voluntária do III SEMINÁRIO NACIONAL DOS 

MOVIMENTOS BILÍNGUE DOS SURDOS -  SENAMBIS será feita com base na disponibilidade de horário do 

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

a ser conduzida pela Coordenadoria de Monitoria do evento.  

 

4. DA PUBLICIAÇÃO DO RESULTADO:  

mailto:lidieli.portiliotti@gmail.com


A divulgação dos selecionados ocorrerá até 28 de junho de 2018, diretamente do Grupo WhatsApp de 

Monitoria SENAMBIS   

 

5. DA ATRIBUIÇÃO DOS MONITORES:  

Caberá ao candidato:  

Participar da reunião de treinamento;  

Desenvolver as atividades que lhe for atribuída na reunião do dia 26 de julho de 2018;   

Atender às demandas do evento sob a orientação do Coordenadora de Monitoria, da qual fará parte, no 

horário determinado.  

 

6. AO MONITOR SERÁ CONCEDIDO:  

Será fornecido ao monitor voluntário, ao final do evento, ALIMENTAÇÃO, CAMISETA, CERTIFICADO 

como monitor emitido pela Organização do Evento com carga horária 24 horas + certificado de 

MONITOR.   O monitor receberá os materiais de apoio do SENAMBIS. ATENÇÃO: A comissão do evento 

não se responsabiliza por despesas relativas à participação dos candidatos no processo seletivo bem 

como para sua participação no evento (HOTEL E TRANSPORTE), caso seja selecionado.  

 

7. DAS DISTRIBUIÇÕES DAS VAGAS: 

Serão selecionados 25 monitores 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os monitores voluntários selecionados deverão participar de reunião com carga horária de 2horas em 

data a ser estabelecida pela organização do evento. Os monitores voluntários que faltarem aos encontros 

e/ou não cumprirem a carga horária de trabalho estabelecida durante o evento, não receberão o 

certificado.  

              Os casos omissos serão avaliados pela Coordenadora de Monitoria do SENAMBIS, sendo o resultado 

divulgado posteriormente. O não cumprimento por parte dos monitores das regras, normas e determinações 

liberadas pela Coordenação, resultará na eliminação do monitor das suas funções, sem direito a recebimento de 

certificado. A não participação dos candidatos em qualquer uma das fases do processo implicará em sua 

automática eliminação. 

              Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas à Coordenadora de Monitoria do SENAMBIS através do 

endereço eletrônico e-mail mariacrisferrari@yahoo.com.br  

Comissão Organizadora 
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