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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

EDITAL DE MONITORIA PARA O IX CONNEPI 

PRPGI/CONNEPI IFMA Nº 29, de 04 de setembro de 2014 

A Coordenadora de Transferência e Inovação Tecnológica no exercício da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art.19º, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas 

relativas à seleção de Monitores para apoiar as atividades desenvolvidas no evento IX 

Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI), que será realizado no Centro 

de Convenções Pedro Neiva Santana, em São Luís/MA, no período de 03 a 06 de novembro 

de 2014. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

 Selecionar alunos regularmente matriculados no ensino médio e/ou superior do 

Instituto Federal do Maranhão para executar atividades de Monitores no IX 

CONNEPI 2014 e assim auxiliar a organização do evento quanto ao atendimento das 

demandas de pessoal para o congresso. 

 

2. DAS VAGAS  

 Serão disponibilizadas 120 vagas para Monitores, sendo: 

 12 vagas para alunos dos cursos técnicos (integrado ou subsequente) de 

Hospedagem ou Eventos; 

 25 vagas para alunos dos cursos técnicos (integrado, subsequente ou 

PRONATEC) de Informática, Telecomunicações, Eletrônica, Eletrotécnica 

ou Eletromecânica; 

 30 vagas para alunos de cursos técnicos (integrado, subsequente ou 

PRONATEC) de Guia de Turismo; 

 53 vagas para alunos de qualquer curso técnico ou superior do IFMA. 

 

 A seleção dar-se-á baseada nos requisitos e aptidões dos alunos conforme item 3.1 

deste edital. 
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3. DOS REQUISITOS E DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

3.1 É exigido do(a) monitor(a):  

 Ser aluno(a) regularmente matriculado(a) em cursos técnicos ou superior conforme o 

item 2; 

 É exigido apenas do monitor de Guia de Turismo ser maior de 18 anos; 

 Possuir uma conta corrente ou poupança, como titular; 

 Ser ágil e ter disposição para o trabalho em equipe;  

 Ser cordial com os colegas e com os participantes do Evento;  

 Saber lidar com o público em geral;  

 Ter disponibilidade para o treinamento de 02 (dois) dias conforme o item 5.3; 

 Ter disponibilidade durante toda a semana do CONNEPI, de 03 a 06 de novembro de 

2014 e na semana anterior ao evento, caso seja necessário; 

 Ter iniciativa e disponibilidade para lidar com imprevistos.  

 Chegar ao local de suas atribuições com antecedência mínima de 30 minutos;  

 Participar do treinamento para as suas funções. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

O período para as inscrições será de 04 a 23 de setembro de 2014 e será realizado mediante 

o preenchimento de formulário eletrônico que será disponibilizado no site do IFMA 

(http://www.ifma.edu.br). 

 O candidato deverá preencher e enviar o formulário apenas uma vez; 

 A inscrição será finalizada quando clicar em “enviar” e visualizar a informação: “Sua 

resposta foi registrada”. 

 

5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

 A seleção dos candidatos a Monitoria será constituída de 3 (três) fases: 

 

5.1.    1ª Fase – Análise dos formulários de inscrição preenchidos eletronicamente. 

 Será avaliado nesta fase o coeficiente de rendimento do candidato, classificado em 

ordem decrescente, considerando o número máximo de vagas para a 2ª fase; 

 O coeficiente do desempenho acadêmico do candidato informado na inscrição será 

comprovado na entrevista, caso seja aprovado para a 2ª fase; 

 Irão para a 2ª fase apenas os candidatos que estiverem dentro do número máximo de 

vagas pré-estabelecidas no quadro abaixo: 
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Áreas de Monitoria Número máximo de 

aprovados para a 2ª fase 

12 vagas para alunos dos cursos técnicos (integrado 

ou subsequente) de Hospedagem ou Eventos 

24 

25 vagas para alunos dos cursos técnicos (integrado, 

subsequente ou PRONATEC) de Informática, 

Telecomunicações, Eletrônica, Eletrotécnica ou 

Eletromecânica 

50 

30 vagas para alunos de cursos técnicos (integrado, 

subsequente ou PRONATEC) de Guia de Turismo 

60 

53 vagas para alunos de qualquer curso técnico ou 

superior do IFMA 

106 

Total de aprovados para a 2ª fase: 240 candidatos 

 

 O resultado dessa primeira fase será publicado no dia 26 de setembro de 2014;  

 

5.2.    2ª Fase – Entrevista e análise curricular dos candidatos pré-selecionados na 1ª fase 

com componentes da Comissão Organizadora do IX CONNEPI, ou a quem ela delegar.  

 No ato da entrevista os candidatos devem apresentar os seguintes documentos 

(original e cópia): RG, CPF, histórico atualizado (comprovando o coeficiente de 

rendimento acadêmico informado na inscrição), comprovante dos dados bancários 

e currículo resumido devidamente preenchido (conforme anexo I deste edital); 

 Os candidatos que não levarem algum dos documentos listados no item anterior serão 

automaticamente eliminados; 

 A divulgação dos candidatos selecionados na 1ª Fase juntamente com o calendário de 

convocação para as entrevistas e análise curricular será no dia 29 de setembro de 

2014, através da página do IFMA (www.ifma.edu.br); 

 As entrevistas e análise curricular serão realizadas entre os dias 02 a 10 de outubro 

de 2014; 

 Serão avaliados, nesta fase, o currículo do candidato, conforme pontuação no anexo I. 

 

 

 

http://www.ifma.edu.br/
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5.3.   3ª Fase – Treinamento dos candidatos pré-selecionados na 2ª fase. 

 O treinamento realizar-se-á em 02 (dois) dias: 16 e 17 de outubro de 2014, nos dois 

turnos, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00; 

 Serão abordados no treinamento: 

 Noções de Relacionamento Social e Profissional, Hospitalidade, Qualidade no 

Atendimento, Apresentação Pessoal, Informações sobre o evento e 

Informações Turísticas sobre a cidade de São Luís, no que diz respeito a 

atrativos turísticos, gastronomia, artesanato, hospedagem, lazer e transporte, 

além de especificidades com relação as atribuições de cada função, entre 

outros temas que se fizerem necessários. 

 A participação dos Monitores no treinamento faz parte do processo seletivo, portanto, 

o candidato que não possuir 100% de frequência será eliminado; 

 Serão avaliados, nesta fase, os seguintes itens: frequência, pontualidade, participação 

e desempenho durante o treinamento; 

 Caso necessário, será possível redistribuir o monitor para outra área após o 

treinamento, desde que esteja em consonância com as atribuições da função; 

 Todas as fases terão caráter eliminatório. 

 

6. DOS BENEFÍCIOS 

 Os Monitores serão remunerados por diária trabalhada; 

 O valor da diária trabalhada (8h) será de R$80,00 (oitenta reais), a ser paga após a 

realização do evento desde que o monitor tenha cumprido com todos os itens deste 

edital; 

 Estão incluídos nesse valor a refeição e o transporte diários; 

 Será concedido um certificado ao final do evento. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 Somente concorrerão os alunos que se inscreverem dentro do prazo. É vedada a 

participação de alunos de outras Instituições.  

7.2 O Monitor que faltar durante o treinamento ou as atividades durante a realização do IX 

CONNEPI será substituído e terá todos os benefícios suspensos. 
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7.3 O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal do 

Maranhão na internet: www.ifma.edu.br/prpgi a partir de 21 de outubro de 2014; 

7.4 Situações não previstas neste Edital serão analisadas pela Comissão Organizadora. 

7.5 Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste edital podem ser comunicadas à 

PRPGI/Reitoria, no telefone: (98) 3235-2679/3227-9036. 

 

São Luís, 04 de setembro de 2014. 

 

 

Prof. Drª Yrla Nívea Oliveira Pereira 
Coordenadora de Transferência e Inovação  

Tecnológica no exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa,  

Pós-graduação e Inovação Tecnológica 

 

Coordenação Geral do IX CONNEPI 2014: 

Profª Drª Natilene Mesquita Brito 

Comissão Organizadora - Hospitalidade: 

Aline Silva Andrade Nunes (coordenadora) 

Fernando Ribeiro Barbosa 

Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves 

Terezinha de Jesus Campos de Lima 

Rebeca Reis Carvalho 
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Anexo I 

I – DADOS PESSOAIS 
1. NOME (sem abreviaturas) 

     
2. EMAIL 

     
3. CIDADE / UF 

    
4. CEP  

5. TELEFONE 

 

      

6. ENDEREÇO 

 
 

7. DATA DE 

NASCIMENTO:                          

       /       /  

8. NATURALIDADE/UF 

 

9.SEXO 

F (   )    M (   ) 
   

10. RG / ÓRGÃO EXP.  
 
 

11. CPF 

 

12. DADOS BANCÁRIOS 

Banco:                                                            Agência:                                               Conta corrente ou 

poupança: 

 

II – FORMAÇÃO ESCOLAR/ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

1. CURSO (S) 

CURSO:  

INSTITUIÇÃO/CAMPUS:  

INÍCIO/TÉRMINO (ANO/SEMESTRE):  

2. ATIVIDADES EXERCIDAS DURANTE A VIDA ESCOLAR/ACADÊMICA 

CURSOS FREQÜENTADOS (máximo 3,0 pontos, sendo 1,0 ponto por curso com carga horária mínima de 20h) 

- Nome do curso 

- Local de realização 

- Entidade promotora 

- Coordenação 

- Período de ministração (dias, carga horária) 

- Local de realização 

ESTÁGIO(S) REALIZADO(S)  (máximo 3,0 pontos, sendo 1,0 ponto por estágio realizado) 

- Local/entidade de estágio 

- Função/atividade 

- Orientador/Supervisor 

- Período e Carga horária 

 

MONITORIA (S)  (máximo 2,0 pontos, sendo 1,0 ponto por monitoria) 

- Área 

- Instituição 

- Período e carga horária 

- Local de realização 

 

ATIVIDADE CIENTÍFICA   (máximo 2,0 pontos, sendo 1,0 ponto por pesquisa desenvolvida no IFMA) 

- Bolsista de iniciação científica 

- Projeto 

- Período 

- Instituição 

 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS   (máximo 3,0 pontos, sendo 1,0 ponto por evento) 

- Nome 

- Abrangência 

- Ano 

- Local 

- Categoria (ouvinte, participante, apresentação de trabalho, monitor, etc.) 
 

3. ATIVIDADE PROFISSIONAL    (máximo 1,0 ponto) 

- Breve descrição 

 

4. CONHECIMENTO DE IDIOMAS  (máximo 2,0 pontos, sendo 1,0 ponto por idioma) 
- Idioma 

- Nível de conhecimento 

 

5. CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA  (máximo 1,0 ponto) 

  WORD     (   )          EXCEL   (   )                 WINDOWS    (    )        ACCES      (   )             POWERPOINT   (     )             OUTLOOK   (    )         
INTERNET   (    )  

  Nível de conhecimento:  
 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Certifico que informações apresentadas por mim em resposta às perguntas anteriores são verídicas, completas e condizentes com meus 

conhecimentos e minha convicção. 

 

LOCAL E DATA:                                                                         ASSINATURA: 

 


