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CHAMADA DE MONITORES 

Chamada de monitores para o III Seminário de Ciências Sociais PGCS-UFES, a ser realizado entre 

os dias 12 e 14 de novembro de 2018, no Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na cidade de Vitória-ES. Essa Chamada trata da 

convocação de 12 monitores para atuarem na logística do evento de Abertura e dos Seminários 

Temáticos (STs). 

 

1. REQUISITOS 

 

a) Estar matriculado no curso de Ciências Sociais; 

b) Disponibilidade de participar da Palestra de Abertura que acontecerá na noite do 

dia 12 de novembro de 2018; 

c) Disponibilidade nos turnos vespertino e noturno dos dias 13 e 14 de novembro de 

2018. Veja a programação: https://seminariopgcs.wixsite.com/scsufes  

 

2. INSCRIÇÃO 

 

a) Inscrições pelo formulário: https://goo.gl/forms/LztV4FwqtdkGQ9Hr2  

b) Os monitores serão selecionados conforme ordem de inscrição; 

c) Serão disponibilizadas 12 vagas de monitores; 

d) Inscrições serão aceitas até o dia 09/11/2018; 

e) Os monitores serão convocados por e-mail e whatsapp; 

 

3. ATIVIDADES: 

 

a) O monitor deve chegar ao local do evento com 30 minutos de antecedência; 

b) Auxiliar na ornamentação do auditório; 

c) Verificar o ar-condicionado e a organização do auditório antes do evento; 

d) Recepcionar os participantes do evento no auditório; 

e) Garantir a água e suporte técnico dos apresentadores e comentadores; 
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f) Buscar equipamentos e materiais didáticos nos locais de suporte técnico do CCHN; 

g) Prestar auxílio técnico (microfone, câmera, notebook, projetor) quando necessário; 

h) Prestar informações sobre a programação do evento; 

i) Ajudar na distribuição dos “kit-seminário”; 

j) Organizar o coffee-break dos intervalos;  

k) Circular a lista de presença e guarda-la no final do evento; 

 

4. ORGANIZAÇÃO 

 

a) Os monitores serão divididos em grupos, que irão realizar suas atividades no turno 

vespertino OU no turno noturno dos dias 13 e 14 de novembro. 

b) Os monitores irão contar com a coordenação de dois integrantes da Comissão 

Organizadora para orientá-los. 

c) No dia 12 novembro TODOS os monitores deverão comparecer no auditório do IC-

II 01 hora antes do início do evento.  

 

 

5. CERTIFICADOS 

 

a) Cada monitor receberá um certificado de 12 horas. 
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