
 

EDITAL DE CHAMADA DE EQUIPE DE MONITORIA PARA A XX SEMANA DE 

LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

  

  

A Comissão Organizadora da XX Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná,             

exercício 2017/2018, doravante chamada Comissão Organizadora, vem por meio deste informar a            

abertura de chamada pública para a equipe de monitoria da XX Semana de Letras da Universidade                

Federal do Paraná. 

  

INSTRUÇÕES 

  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo de chamamento será regido por este Edital e executado pela Comissão              

Organizadora. 

1.2 O processo de chamamento destina-se a compor a equipe de monitoria da XX Semana de Letras                 

da Universidade Federal do Paraná. 

 

II – DA ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS 

 

2.1 São disponibilizadas por este edital até 30 (trinta) vagas para a monitoria. 

2.2 São requisitos para a candidatura à posição de monitora ou monitor: 

a) ser estudante regular do Curso de Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná,              

em qualquer de suas habilitações ou ênfases; 

b) estar cadastrado no site da Semana de Letras e inscrito como participante, por requisição do               

sistema. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

  

3.1 As inscrições serão efetuadas EXCLUSIVAMENTE online, através de formulário disponível no            

site da Semana de Letras, a saber: http://www.semanadeletras.ufpr.br, no período de 02 de abril de               

2018 às 23h59min a 16 de abril de 2018. 

§ 1º Para a inscrição, devem ser observadas atentamente as instruções de preenchimento             

constantes do formulário. 

http://www.semanadeletras.ufpr.br/
http://www.semanadeletras.ufpr.br/


 

§ 2º No caso de mais de uma inscrição de um mesmo aluno ou de uma mesma aluna, será                   

considerada, para fins do processo, apenas a última inscrição submetida. 

3.2 Ao se inscrever, a candidata ou candidato assume total responsabilidade pelas informações             

prestadas no formulário de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros de             

preenchimento. 

3.3 A inscrição implicará o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste Edital e               

das demais normas do processo de chamamento, incluindo as previstas em quaisquer formulários a              

serem preenchidos, dos quais o candidato ou candidata não poderá alegar desconhecimento ou             

discordância. 

3.4 Até dia 26 de abril de 2018, a Comissão Organizadora entrará em contato com o candidato ou                  

candidata no e-mail cadastrado por este ou esta no formulário de inscrição, a fim de confirmar a sua                  

participação no processo e fazer a convocação formal para reunião. 

3.5 Nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2018, será realizada reunião para confirmação,                 

preenchimento de vaga e instrução com os candidatos e as candidatas cujas inscrições foram              

homologadas. As informações de horário e local estarão disponíveis online, na página oficial da              

Semana de Letras no Facebook, a saber: https://www.facebook.com/semanadeletrasufpr/. 

§ 1º As reuniões se darão nos períodos letivos do curso de Letras, a saber, manhã e noite, e em                    

período especial, à tarde. Os horários das reuniões serão divulgados após a homologação das              

inscrições. 

§ 2º Os itens a serem tratados na reunião estão disponíveis no Anexo I deste Edital. 

§ 3º É de responsabilidade do candidato e da candidata verificar a data e horário de                

comparecimento à reunião, bem como informar à Comissão Organizadora na eventualidade de            

existirem contratempos a seu comparecimento. 

 

IV – DO CHAMAMENTO 

 

4.1 O chamamento de monitoras e monitores se dará seguindo a ordem de inscrição. 

4.2 No dia 04 de maio de 2018, será disponibilizada via e-mail, para cada integrante da equipe de                  

monitoria, a relação final dos horários que deverão monitorar. 

§ 1º O prazo para ajuste de horários é até às 23h59min do dia 05 de maio de 2018. 

§ 2º O monitor ou monitora que não cumprir, sem justificativa comprovada ou aviso prévio de                

no mínimo 24h (vinte e quatro horas, ou um dia), o horário a ele ou ela designado poderá ser                   

substituído pela Comissão Organizadora. 
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V – DAS ATRIBUIÇÕES 

 

5.1 São atribuições da monitora ou monitor: 

a) a participação na reunião de instrução à monitoria da XX Semana de Letras da Universidade               

Federal do Paraná; 

b) a observação dos procedimentos de entrada e saída das salas sob sua responsabilidade             

durante a XX Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná; 

c) a guarda, pessoal e intransferível, de materiais oficiais temporariamente cedidos pela           

Comissão Organizadora da XX Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná,            

incluindo mas não limitados a: carimbos, cartazes, certificados, chaves, computadores,          

extensões, formulários e projetores; 

d) o auxílio à Comissão Organizadora, dentro de suas competências, durante a realização do             

evento, nos horários e datas acordados; 

e) a leitura e obediência ao Manual da Monitoria da Semana de Letras da Universidade Federal               

do Paraná. 

  

VI – DA CERTIFICAÇÃO 

  

6.1 A cada integrante da equipe de monitoria será conferido certificado de horas formativas,              

equivalendo cada horário de monitoria a 2h (duas horas) de atividades formativas na modalidade              

“Participação em eventos - Monitoria”. 

 

VII – DOS CASOS OMISSOS 

  

7.1 Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados e homologados pela               

Comissão Organizadora. 

  

Curitiba, 05 de março de 2018. 

  

 

JOÃO VICTOR SCHMICHECK 

Representante da Comissão Organizadora da XX Semana de Letras UFPR 



 

ANEXO I 
 

Ficam definidas pelo presente as pautas preferenciais das reuniões de instrução à monitoria             

da XX Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná, a serem realizadas nos dias 30 de abril                  

e 01 de maio de 2017. 

São as pautas preferenciais das reuniões de instrução à monitoria da XX Semana de Letras               

da Universidade Federal do Paraná: 

1. Preenchimento das vagas de monitoria disponibilizadas pelo Edital que rege o processo            

seletivo; 

2. A confirmação dos horários de disponibilidade das monitoras e dos monitores que            

preencherem a vaga; 

3. A instrução das monitoras e monitores quanto às atividades da monitoria; 

4. A instrução das monitoras e monitores quanto aos procedimentos da monitoria; 

5. A solução de dúvidas das monitoras e monitores reunidos; 

6. O cadastro de contato adicional (e.g. número de telefone celular ou mídia social) das              

monitoras e monitores; 

7. A disponibilização do Manual da Monitoria da Semana de Letras da Universidade Federal             

do Paraná. 

À Comissão Organizadora se reserva a possibilidade de inclusão de pautas, a depender da              

necessidade e andamento das reuniões. 


