XII SEMANA DE HISTÓRIA POLÍTICA / IX SEMINÁRIO NACIONAL DE
HISTÓRIA: POLÍTICA, CULTURA E SOCIEDADE

EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES MONITORES PARA A XII SEMANA
DE HISTÓRIA POLÍTICA

A Comissão Organizadora da XII Semana de História Política da UERJ, que será
realizada entre os dias 02/10/2017 e 06/10/2017, torna público a todos os interessados a
abertura da seleção de monitores para atuarem no referido evento, mediante as
condições estabelecidas neste edital.
I – DAS OBRIGAÇÕES E DISPONIBILIDADES

Art. 1º O candidato deverá ter disponibilidade para atuar durante todo o evento entre os
dias 02/10/2017 e 06/10/2017.

Art. 2º Os monitores selecionados irão atuar dando suporte às atividades a serem
realizadas durante a XII Semana de História Política, a saber:

a. Suporte na organização do evento;
b. Acompanhamento de todas as atividades do evento;
c. Organização e entrega do material de credenciamento;
d. Monitoramento das listas de presença;
e. Deslocamento do material para a produção e execução do evento.

Art. 3º A Comissão Organizadora não arcará com as despesas para participação dos
monitores na XII Semana de História Política da UERJ, será dado apenas uma ajuda de
custo para passagem e alimentação, valor igual a todos os monitores.

Art. 4º Aos monitores selecionados será possível a sua participação, caso deseje, em
uma mesa de Iniciação Científica ou Simpósio Temático. Entretanto, o horário de
apresentação não será considerado um turno de monitoria.

II – DAS INSCRIÇÕES

Art. 5º Requisitos para a inscrição:

a. Ser aluno do curso com matrícula ativa em curso de história ou outro de ciências
humanas, reconhecido pelo MEC, em qualquer universidade do país.
b. Comprovar através de documentação de matrícula ativa em história ou outro
curso em ciências humanas. Neste item serão aceitos: comprovantes emitidos
pelo Departamento do Curso ao qual está vinculado e é aluno regular;
Comprovantes de inscrição em disciplinas; Declarações feitas por sistema de
matrícula on-line.
c. Estar com o Currículo Lattes atualizado;
d. Os candidatos interessados deverão enviar os documentos necessários para email semanadehistoriauerj@gmail.com solicitando inscrição na seleção. Os
documentos são: formulário de inscrição disponível no site da Semana de
História Política da UERJ, declaração de matrícula ativa e Currículo Lattes
atualizado.
III – CRONOGRAMA

Início das inscrições

18/07/2017

Encerramento

08/08/2017

Chamada para entrevista

14/08/2017 à 18/08/2017

Entrevistas

21/08/2017 à 25/08/2017

Resultado

30/08/2017

IV – ENTREVISTAS
Art. 6º As entrevistas serão realizadas na UERJ, campus Maracanã, em dia e horário a
ser combinado por e-mail com o candidato selecionado para a entrevista. Para os
candidatos de fora do estado do Rio de Janeiro será disponibilizado a opção de
entrevista por Skype a ser combinada dentro do prazo de realização das entrevistas.
V – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

Art. 7º A lista de monitores selecionados para trabalhar na XII Semana de História
Política da UERJ será divulgada no dia 30 de agosto de 2017 na página do Facebook
(https://www.facebook.com/semanahistoriauerj/) e por e-mail.
VI – CARGA HORÁRIA E CERTIFICAÇÃO

Art. 8º O período de monitoria durante os cinco dias de evento será dividido entre turno
da manhã e turno da noite, tendo cada turno duração 7 (sete) horas, dos quais inclui 40
minutos para refeição a ser combinado com a equipe. Nesse sentido, o primeiro turno
será de 8:30:00 as 15:30 e o segundo de 15:00 as 22:00.

Art. 9º Os monitores selecionados receberão Certificado de monitoria totalizando 40
horas.
VI – CASOS OMISSOS

Art. 10º Fica a cargo da Comissão Organizadora a deliberação sobre quaisquer
eventuais omissões deste edital.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017
A Comissão Organizadora – XII Semana de História Política
IX Seminário de História: Política, Cultura e Sociedade

