PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA
A comissão de monitoria torna público o edital de seleção de
monitores para o XXI Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte –
CONBRACE e VIII Congresso Internacional de Ciências do Esporte –
CONICE.

DO EVENTO
O Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE), e o Congresso
Internacional de Ciências do Esporte (CONICE), acontecem conjuntamente a cada dois anos,
se constituindo como um dos principais eventos da área da Educação Física e Ciências do
Esporte do país.
Este ano acontecem o XXI CONBRACE e VIII CONICE e a sede desta edição será na
cidade do Natal/RN, mais especificamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
UFRN, Departamento de Educação Física – DEF, e tem o seguinte tema: “O que pode o
corpo no contexto atual? Controle, regulação e perda de direitos como desafios para Educação
Física e Ciências do Esporte”.
Para realização de tal evento, que estima a participação de mais de 1.500 inscritos(as),
torna-se imprescindível a assessoria e trabalho de monitoria, a fim de viabilizar a execução
com a qualidade e excelência tradicionais deste evento. Assim sendo, os(as) monitores(as) são
peça-chave para a boa execução do CONBRACE/CONICE.

DA FUNÇÃO
O(a) monitor(a) no XXI CONBRACE E VIII CONICE, terá função primordial e
insubstituível na organização, planejamento, execução e avaliação do evento. Dessa forma,
deve estar pronto(a) para atuar à frente de ações como: credenciamento dos participantes,
secretaria do evento, atuação e organização da apresentação dos trabalhos de comunicação
oral e banners, organização dos minicursos, sinalização dos locais em que o evento será
desenvolvido, sonoplastia e outras funções técnicas de informática, atividades relacionadas a
infraestrutura e materiais, alojamento, avaliação do evento e ouvidoria, ter zelo pelo
cumprimento dos horários estabelecidos para início e término das atividades; gestão do
espaço de informações aos participantes; divulgação da programação e ainda, dar suporte às
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diferentes comissões organizadoras do evento, tais como de logística, inclusão à pessoa com
deficiência, recepção e transporte, cerimonial, lançamento de livros, apresentação de vídeos e
imagens, avaliação do evento, etc. Por fim, também terá de estar apto a participar na
elaboração coletiva do relatório final da monitoria.

DOS BENEFÍCIOS
A fim de estabelecer contrapartidas para aqueles monitores(as) voluntários(as), fixa-se
as seguintes condições:
a) Abatimento de 100% na inscrição do XXI CONBRACE E VIII CONICE – para os 50
(cinquenta) primeiros(as) colocados(as);
b) Refeições (almoço ou jantar – a depender da escala de trabalho) gratuitas no Restaurante
Universitário - RU da UFRN Campus Central;
c) Certificado de organização do evento.

DOS REQUISITOS
Os(as) candidatos(as) às vagas de monitoria do evento deverão contemplar os
requisitos a seguir:
a) Idade igual ou superior a 18 anos;
b) Ser estudante e estar devidamente matriculado em Curso de Graduação em Educação
Física;
c) Disponibilidade para participar de reuniões, atividades anteriores a realização do XXI
CONBRACE e VIII CONICE e nos dias de realização do evento;
d) Dispor de 4 (quatro) horas semanais para organização das ações antes da realização do
evento;
e) Ter disponibilidade para participar das atividades de treinamento em dias e horários a
serem agendados;
f) Disponibilidade para atuar nas diferentes comissões organizadoras durante o evento;
g) Ter disponibilidade para as atividades desenvolvidas durante o evento, de 15 a 20 de
setembro de 2019, bem como na semana anterior (de 08/09 a 14/09) e posterior ao evento
(21/09 a 27/09).
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DA INSCRIÇÃO
A inscrição será realizada de 02 a 10 de abril de 2019, disponível no link:
tinyurl.com/monitoriaconbrace
No ato da inscrição é necessário o envio de documentos comprobatórios para o
processo seletivo, a saber: declaração de vínculo/matrícula que comprove vínculo com curso
de Educação Física de qualquer IES, histórico escolar (preferencialmente que conste o IRA) e
os documentos comprobatórios de experiência em organização de eventos.

DAS MODALIDADES DE INSCRIÇÃO
Serão disponibilizadas dois tipos de monitoria:
a)

Monitor(a) graduando(a) interno(a): para estudantes de graduação devidamente

matriculados, em Curso Educação Física (Licenciatura ou Bacharelado – modalidade
presencial) da UFRN;
b)

Monitor(a) graduando(a) externo(a): para estudantes de graduação devidamente

matriculados, em Curso Educação Física
c)

(Licenciatura ou Bacharelado – modalidade presencial) de Instituições de Ensino

Superior – IES, que sejam externas à UFRN.
Na

ocasião

de

formação

das

equipes

de

trabalhos,

serão

vinculados

estudantes/monitores internos junto aos externos a fim de facilitar a execução dos trabalhos.

DAS VAGAS E PROCESSO SELETIVO
Estão previstas 50 vagas para a função de monitor(a), sendo 25 para monitoria interna
e 25 para monitoria externa. Além das vagas imediatas, será estabelecido o cadastro reserva,
de acordo com a ordem de classificação.
A seleção será realizada mediante análise dos documentos comprobatórios e dados
informados na inscrição disponível no link: tinyurl.com/monitoriaconbrace
Adotamos os seguintes critérios de seleção:
a) Disponibilidade de tempo para as ações do XXI CONBRACE e VIII CONICE – sinalizada
na inscrição;
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b) Experiência em organização de eventos acadêmicos/científicos anteriores(as) – anexando
documentos comprobatórios;
Em caso de empate, o critério de desempate será a maior média entre notas que
compõem o histórico, sendo comumente representada pelo Índice de Rendimento Acadêmico
– IRA.
Cabe salientar, que a seleção pode ter continuidade, caso o(a) monitor(a) não tenha
participação no processo de capacitação dos(as) monitores(as) – em caso de ausências as
vagas subsequentes serão requeridas.

DO RESULTADO
O resultado final será divulgado na página do evento no dia 13 de abril de 2019.
O(a) candidato(a) classificado(a) que não participe regularmente das reuniões do
evento será eliminado e sua vaga será concedida aos candidatos classificáveis da lista de
cadastro de reserva.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos a este edital serão avaliados pela comissão de monitoria designada
para este fim.

Rio Grande do Norte, 01 de abril de 2019

Comissão de Monitoria do XXI CONBRACE e VIII CONICE
Antonio Fernandes de Souza Junior – UFRN – Campus Natal
Camila Ursulla Batista Carlos – UERN – Campus Mossoró
Dandara Queiroga de Oliveira Sousa – UERN – Campus Pau dos Ferros
Themis Cristina Mesquita Soares – UERN – Campus Pau dos Ferros
Wanessa Cristina Maranhão de Freitas Rodrigues – SME - Natal
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