
 

 

 

 

 

EDITAL 02/2018 – PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

PARA MONITORIA DO 38º ENCONTRO 

NACIONAL DOS ESTUDANTES DE 

PEDAGOGIA – ENEPe. 

 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA do 38º Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia 

(ENEPe), no uso de suas atribuições, através da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia 

(ExNEPe), torna pública a abertura do processo seletivo para ingresso de MONITORES do 38º 

ENEPe, que acontecerá entre os dias 11 E 15 DE JULHO DE 2018, no campus A. C. Simões da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 

 

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

1.1 Os candidatos às vagas de monitoria do 38º ENEPe deverão atender aos seguintes requisitos: 

I. Estar devidamente matriculado – como aluno regular ou especial – no curso de graduação 

em Pedagogia ou nos cursos de licenciatura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) ou 

da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). 

II. Ter disponibilidade para participar de atividades e reuniões preparatórias para o evento. 

III. Ter disponibilidade para participar dos Pré-ENEPe’s realizados na instituição de ensino a 

qual está vinculado. 

 

2. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

2.1 Antes do 38º ENEPe: 

I. Participar das reuniões de organização e formação dos monitores; 

II. Participar dos Pré-ENEPe’s realizados na instituição de ensino a qual está vinculado. 

2.2 Durante o 38º ENEPe: 

I. Recepcionar convidados e participantes do 38º ENEPe; 

II. Participar do credenciamento e entrega de materiais a participantes e convidados; 

III. Auxiliar a comissão de infraestrutura, facilitando o bom andamento do evento; 

IV. Acompanhar, de acordo com divisão preestabelecida, o andamento das atividades do 

evento; 

V. Orientar convidados e participantes sobre a programação e os locais onde serão realizadas 

as atividades do evento; 

VI. Encaminhar possíveis problemas e conflitos à Comissão Organizadora – Executiva 

Nacional dos Estudantes de Pedagogia (ExNEPe); 

VII. Colaborar com a aplicação do instrumento de controle de presença; 

VIII. Participar de reuniões de organização durante o evento. 

2.3 Depois do 38º ENEPe 

I. Participar da reunião de avaliação do 38º ENEPe. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES: 



3.1 As inscrições para monitoria serão realizadas através do e-mail exnepe@email.com, com 

assunto INSCRIÇÃO MONITORIA, no período de 04 a 25 de junho de 2018. 

3.2 Para inscrição, o candidato deve entregar/enviar digitalizado: 

I. Formulário de inscrição, Anexo I deste edital, devidamente preenchido e assinado; 

II. Declaração de vínculo institucional. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção considerará os seguintes aspectos: 

 I. Cumprimento dos requisitos estabelecidos no ponto 1 deste edital; 

II. Efetiva participação nas reuniões de organização, formações de monitores e Pré-ENEPe’s 

realizados pela ExNEPe. 

 

5. RESULTADO FINAL 

5.1 O resultado final será divulgado na página da ExNEPe, no dia 26 de Junho de 2018; 

5.2 O candidato classificado que, após resultado final e sem prévia justificativa, não participar das 

reuniões de organização e formação, demonstrando, assim, desinteresse em atuar como monitor do 

evento, será desligado da monitoria. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Aos monitores será assegurada a ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO na Modalidade I – com 

certificação; 

6.2 Os monitores receberão certificado de monitoria com carga horária de 120h; 

6.3 A Comissão não arcará com quaisquer despesas, não acordadas previamente, do monitor; 

6.4 Serão certificados somente os monitores que cumprirem a carga horária total exigida; 

6.5 Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do 38º ENEPe; 

6.6 Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação. 

 

 

Maceió, 04 de junho de 2018. 

 

Comissão Organizadora do 38º ENEPe 

Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia (ExNEPe) 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO À MONITORIA DO 38º ENEPE  

 

NOME 

NOME SOCIAL 

 

IDENTIDADE CPF 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

FONE/RES. FONE/CEL. 

E-MAIL 

CURSO DE GRADUAÇÃO SEMESTRE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

Maceió, __________ de_____________________ de 2018. 

 

 

 
Assinatura do Candidato 


