CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MONITORES PARA O X CONGRESSO
BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
A comissão local de organização da X CBHE, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a chamada de abertura para a seleção de monitoria.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS DO EVENTO
A comissão organizadora local do X Congresso Brasileiro de História da Educação,
promovido pela Sociedade Brasileira de História da Educação em parceria como
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará e do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará, a
ser realizado de 2 a 5 de setembro de 2019, na Universidade Federal do Pará, lança
essa chamada com o objetivo de selecionar monitores para trabalharem nas
atividades do congresso, que tem como tema “História da Educação: Democracia e
Diversidade”.
O evento reunirá aproximadamente 1.300 pesquisadores da área da Educação
vinculados aos Programas de Pós-Graduação no país, estudantes de mestrado e
doutorado, professores da educação básica que atuam em diversos grupos de
pesquisa, bem como pesquisadores de outros países.
A programação será desenvolvida por meio de conferências, mesas-redondas,
sessões de comunicação individual, reunião de grupos de pesquisas, feira de livros,
lançamentos de livros, atividades culturais e assembleia.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CHAMADA
2.1. O objetivo doprocesso seletivo a que se propõe a presente chamada é o de
selecionar discentes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na

UFPA, UEPA e UFRA para atuarem como monitores no X CBHE, que ocorrerá de
2 a 5 de setembro de 2019, na UFPA, campus universitário de Belém;
2.2.Serão disponibilizadas 200 vagas para monitores, a serem preenchidas de acordo
com as ordens de inscrição, sendo ofertadas 80 vagas para o horário de 7h30 às
12h, 80 vagas para o horário de 13h30 às 18h e 40 vagas para o horário de 17h às
21h 30 h.
2.3. 50 vagas estarão disponibilizadas para cadastro reserva;
2.4.O candidato selecionado para a monitoria que tiver frequência integral receberá
certificado de monitor com carga horária de 40 horas;
2.5. O candidato selecionado para monitoria irá participar de treinamento para receber
as instruções necessárias às atividades do evento;
2.6.O monitor que não comparecer ao treinamento será desligado automaticamente,
sendo substituído por monitor do cadastro reserva;
2.7.Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido nesta chamada.
2.8.Não será atribuída qualquer bolsa de remuneração para o monitor

3. DOS REQUISITOS DOS MONITORES
3.1. Ser aluno devidamente matriculado nas instituições proponentes do X CBHE
(UFPA, UEPA e UFRA);
3.2.Preencher o Formulário de Inscrição disponível em: https://xcbhe.com.br.
3.3. No dia da primeira reunião, levar em mãos RG, CPF e Comprovante de
matrícula para conferência.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES
4.1.Participar do treinamento;
4.2.Realizar as atividades que lhe forem atribuídas;
4.3.Estar no local em que foi alocado para trabalhar no evento com 30 minutos de
antecedência para organizar o espaço e testar os equipamentos;
4.4.Ter conhecimento básico de informática para apoio às salas de atividades
(computador, word, power point, internet, etc.);
4.5.Tratar os participantes com cordialidade;
4.6.Ter iniciativa para lidar com imprevistos durante o evento;
4.7.Procurar o coordenador setorial responsável pela equipe de trabalho do X CBHE
para resolver situações que não puder solucionar;

4.8.Assinar a lista de frequência da monitoria;

5. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As

inscrições

serão

realizadas

exclusivamente

pelo

site

do

evento,

https://xcbhe.com.br, no período de 7 de maio a 2 de junho de 2019;
4.2 No ato da inscrição deverá ser informado o nº do comprovante ou declaração de
matricula;
4.3 A ausência do documento exigido implicará no indeferimento da inscrição do
candidato.
4.4 No dia da primeira reunião com a coordenação do evento, levar em mãos RG, CPF
e Comprovante de matrícula para conferência.

6. CRONOGRAMA DA CHAMADA
Publicação da chamada

7 de maio de 2019

Período de inscrição

7 de maio a 2 de junho 2019

Divulgação do resultado

4 de junho de 2019

Treinamento dos monitores

14 de junho de 2019
23 de agosto de 2019

Disponibilização dos certificados Até 10 de outubro de 2019

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos nesta chamada serão avaliados pela comissão local do X CBHE.
Belém, 7 de maio de 2019.

Profa. Dra Laura Maria Silva Araujo Alves

Profa. Dra Maria do Perpétuo Socorro G.de S. Avelino de França
Comissão Organizadora Local do X CBHE

