
 
UFRPE, 20 a 22 de setembro 

 

CHAMADA PARA MONITORES  

VI Encontro Pernambucano de Resíduos Sólidos e IV Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente edital visa selecionar voluntários para participar da monitoria do VI Encontro 

Pernambucano e IV Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos, para auxiliar nos dias 18 a 22 de setembro, na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Campus Dois Irmãos, Recife/PE. 

 

2. PRÉ-REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

2.1. Poderá candidatar-se qualquer aluno de graduação de instituições de ensino superior do estado de 

Pernambuco.  

 

2.2. O candidato deverá ter disponibilidade integral durante os dias 20 a 22 de setembro, das 07h às 19h, e 

nos dias 18 e 19 de setembro das 8h às 12h ou das 14h às 18h.  Além disso, o candidato deverá estar 

disponível no turno da manhã ou tarde nos dias 11 e 12 de setembro para participar do treinamento que 

ocorrerá com todos os monitores.  

 

2.3. A monitoria será voluntária e consistirá na prestação de apoio à comissão organizadora durante a semana 

do evento, incluindo apoio logístico, apoio de sala (minicursos e sessões de apresentação de artigos) e apoio 

de auditório. 

 

2.4. Ao realizar inscrição, o candidato deve estar ciente que, caso selecionado, precisa ter disponibilidade de 

estar presente durante todo o evento, assim como no treinamento.  

 

3. VAGAS 

 

3.1 Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas. 

 

4. INSCRIÇÃO 

 

4.1. As inscrições ocorrerão entre os dias 25 de julho e 25 de agosto de 2017. 

 

4.2. Para efetuar a inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário através do link abaixo, bem como 

enviar para o e-mail contato@epersol.com, com o assunto “INSCRIÇÃO PARA MONITORIA” o 

comprovante de matrícula (assinado e carimbado) e o Currículo Lattes atualizado e com foto recente. 

 

Link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCL-h-

vkhXDNqRhOUC0KMi5D5AZp76yJuDtPM3aqGd1YMX9w/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=

true  

 

5. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

5.1. A seleção ocorrerá no período de 28 de agosto a 5 de setembro, conduzida pela presidência do VI 

Epersol e IV Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCL-h-vkhXDNqRhOUC0KMi5D5AZp76yJuDtPM3aqGd1YMX9w/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCL-h-vkhXDNqRhOUC0KMi5D5AZp76yJuDtPM3aqGd1YMX9w/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCL-h-vkhXDNqRhOUC0KMi5D5AZp76yJuDtPM3aqGd1YMX9w/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true


 
UFRPE, 20 a 22 de setembro 

 

5.2. Os monitores serão selecionados em conformidade aos critérios de pontuação, que consideram: 

a. ter disponibilidade; 

b. ter participado como monitor em outros eventos, incluindo o EPERSOL; e 

c. ser integrante do grupo de pesquisa Gestão Ambiental em Pernambuco (Gampe/UFRPE). 

 

6. RESULTADO 

 

6.1. O resultado será divulgado no dia 06 de setembro, através de comunicação via e-mail com os candidatos 

aprovados. 

 

6.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer à UFRPE nos dias 11 e 12 de setembro das 08h às 12h ou 

das 14h às 18h, para o treinamento que ocorrerá na sala do Gampe/UFRPE (2º andar do prédio do 

Departamento de Tecnologia Rural da UFRPE). 

 

6.3. Durante os dias do evento, os monitores selecionados terão almoço e lanche assegurados pela comissão 

organizadora, bem como 1(uma) camisa e kit do evento. 

 

6.4. Ao final do evento, será conferido aos monitores um certificado de monitoria, com carga horária de 

40h/aula. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

Datas Etapa 

25/08/17 Encerramento das inscrições 

28/08 a 5/09/2017 Realização do processo seletivo 

6/09/2017 Divulgação do resultado 

11 e 12/09/17 Treinamento 

18 a 22/09/17 Atividades de monitoria 

 

8. INFORMAÇÕES 

 

8.1. Maiores informações pelo e-mail: contato@epersol.com. 

  

Recife, 25 de julho de 2017. 

 

Presidência do VI EPERSOL e IV Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos 

 

 

Priscila Lemos Vieira  

Presidente da Comissão Organizadora 

Daniel Pernambucano de Mello 

Presidente da Comissão Organizadora 

 

Ilana Lopes da Silva Nunes 

Presidente da Comissão de Monitoria 

Profa. Dra. Soraya Giovanetti El-Deir 

Presidente da Comissão Científica 
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