Chamada Pública
Seleção de Monitores
13º Congresso Internacional da Rede Unida

O 13º Congresso Internacional da Rede Unida será realizado na Cidade de Manaus, no
Amazonas, de 30 de maio a 02 de junho de 2018. Com o tema central “Faz escuro, mas
cantamos: redes em re-existência nos encontros das águas”, o evento visa contribuir
propositivamente com os processos de mudança na formação e desenvolvimento de
profissionais da área da saúde, bem como na transformação do modelo de atenção à saúde
e na busca da consolidação do Sistema Único de Saúde em seus princípios e diretrizes.
1. Objeto:
Chamada para candidatos/as à Monitoria no 13º Congresso Internacional da Rede Unida
que será realizado em Manaus, no Amazonas, de 30 de maio a 02 de junho de 2018.
2. Objetivo:
Selecionar estudantes de graduação com interesse em constituir equipes de Monitoria para
o 13º Congresso Internacional da Rede Unida.
3. Das vagas:
Serão 300 vagas das quais 200 para Monitores e 100 para Suplentes.
3.1. Das 200 vagas para Monitores, 40 serão destinadas a candidatos residentes fora do
Estado do Amazonas e 20 para portadores de deficiência;
3.2. Das 100 vagas para Suplentes, 100% serão destinadas a candidatos residentes no
Estado do Amazonas.
4. Requisitos para a inscrição:
a) Estar matriculado/a em algum curso de graduação (licenciatura ou bacharelado);
b) Ser maior de 18 anos até 31 de dezembro de 2017;
c) Ter disponibilidade integral durante a realização do evento, bem como nos períodos
pré e pós-congresso, se julgado necessário;
d) Comprometer-se a participar do treinamento presencial conforme cronograma.
5. Inscrições:
As inscrições estarão abertas de 18 de setembro à 20 de outubro de 2017.
5.1. A inscrição do/a candidato/a implica conhecimento e expressa aceitação das
normas e condições estabelecidas nesta chamada, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento;
5.2. Não serão aceitas inscrições posteriores à data acima estabelecida;
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5.3. Será desclassificado/a o/a candidato/a que fornecer informações não verídicas,
não enviar os documentos necessários para comprovação da categoria informada
ou não atender os requisitos para inscrição como monitor/a.
5.4. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico no site oficial da Rede
Unida e anexar os documentos exigidos conforme o item 6 deste edital.
6. Documentos exigidos para seleção:
a) Cópia de documento oficial de identificação com foto;
b) Cópia de comprovação de matrícula em curso de graduação (licenciatura ou
bacharelado);
c) Carta de Intenção.
6.1. Carta de Intenção:
a) O/a candidato/a deve elaborar uma Carta de Intenção contendo no cabeçalho:
nome, endereço, telefone para contato com DDD e Instituição de Ensino. O
corpo do texto deve conter mínimo de 10 e máximo de 15 linhas e seguir a
seguinte padronização: letra padrão TIMES NEW ROMAN, fonte 12 e
espaçamento simples.
b) A Carta de Intenção deverá conter:
- As motivações para concorrer à Monitoria (deixando claro a importância de
participar de um evento com esse perfil);
- Se irá ou não apresentar trabalho durante o Congresso;
- Experiências em estágios ou vivências acadêmicas ou comunitárias.
c) Aspectos Avaliados:
Clareza na exposição de ideias

2,0

Coerência Textual

2,0

Apresentação de trabalho

3,0

Ter experiências em vivências
acadêmicas e comunitárias

3,0

7. Seleção:
7.1.
Análise de todos os documentos enviados.
7.2.
Classificação decorrente do preenchimento do formulário de inscrição.
Observação: O não recebimento dos documentos exigidos, bem como a não
comprovação, remeterá a desclassificação do candidato/a.
A relação dos candidatos/as selecionados estará disponível em ordem alfabética e a lista
de suplentes será divulgada em ordem de classificação. A divulgação será feita no site
oficial do Congresso no dia 15 de novembro de 2017.
8. Disposições Gerais:
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Conforme essa Chamada e as exigências da monitoria no 13º Congresso Internacional da
Rede Unida deverão ser respeitadas as seguintes determinações:
8.1. Para o recebimento da certificação de Monitoria:
a) Participar de 100% das atividades solicitadas;
b) Participação das atividades presenciais de preparação para Monitoria;
c) Cumprimento da carga horária total de trabalho designada no evento.
8.2. Características quanto ao ônus do candidato/a:
a) Ao estudante portador de deficiência física estarão facultadas 20% da
obrigatoriedade da carga horária da Monitoria;
b) O monitor receberá certificado de 40 horas pelo trabalho desenvolvido.
c) Será assegurada, por parte da Comissão Organizadora do Congresso, a isenção
da inscrição dos monitores/as no Congresso;
d) As despesas de deslocamento até a Cidade-sede do Congresso serão custeadas
pelo candidato;
e) Informações complementares serão passadas aos monitores selecionados.
f) Contato
com
a
comissão
organizadora
de
monitoria:
monitoria@redeunida.org.br
9. Das atribuições do monitor:
São funções e atribuições do monitor do evento:
- Acolhimento da Comissão Organizadora, Convidados e Participantes do Congresso;
- Acompanhamento e organização das atividades da infraestrutura e comunicação do
Congresso;
- Orientação e sinalização dos espaços para todas as atividades do Congresso;
- Prestação de Informações e buscar soluções para os problemas;
- Entrega de material/bolsa em auxílio com a equipe de credenciamento;
- Acompanhamento das apresentações e auxílio aos convidados;
- Montagem e fiscalização do material (bolsas, data show, cartazes);
- Condução das Listas de Presença;
- Apoio, suporte e organização antes e depois dos eventos intercorrentes;
- Relatoria das atividades do Congresso, conforme designação da Comissão
Organizadora.
10- Cronograma
Atividade
Data
Divulgação da chamada
01/09/2017
Período de recebimento de inscrição
18/09 a 20/10/2017
Divulgação dos Aprovados
15/11/2017
Prazo para recurso
16 a 17/11/2017
Divulgação dos Aprovados após recursos
20/11/2017
Data do treinamento
29/05/2018

Júlio César Schweikardt
Coordenador Nacional da Associação Brasileira da Rede Unida
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