Cronograma
Seleção de Monitores
13º Congresso Internacional da Rede Unida

1. Disposições e orientações gerais:
1.1-

Dos recursos:
1.1.1- Os candidatos que quiserem fazer interposição de recursos deverão envialo para o e-mail da comissão de monitoria, monioria@redeunida.org.br
até o prazo estabelecido conforme cronograma. O recurso deverá ser
individual, com a indicação precisa do objeto em que o candidato se julgar
prejudicado,

com

as

alegações

devidamente

fundamentadas

e

comprovadas.
1.2-

Confirmação de participação:

1.2.1- Os candidatos aprovados após recursos deverão confirmar sua participação
como monitor pelo e-mail, monitoria@redeunida.org.br durante o prazo
estabelecido. Os candidatos residentes fora do Estado do Amazonas
deverão encaminhar também comprovante da compra de passagens do
transporte até Manaus, respeitando a data de treinamento.
1.2.2- O envio do e-mail de confirmação de participação deverá conter no assunto
“confirmação monitoria 13° CIRU”, no corpo do e-mail deverá conter o
nome completo, local de residência, telefone para contato e no caso de
candidatos de fora do Estado do Amazonas, também devem sinalizar se
precisarão de hospedagem solidária.
1.2.3- Os candidatos aprovados que não confirmarem a participação até o prazo
estabelecido estarão automaticamente eliminados.
1.3-

Hospedagem Solidária:

1.3.1- A hospedagem solidária será para os dias 28/05/2018 a 03/06/2018 e
somente para monitores residentes fora do Estado do Amazonas.
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1.3.2- Será cobrado taxa para manutenção do local no valor único de 50,00.

1.4-

Suplentes:

1.4.1- Após a confirmação dos selecionados, se houver vacância de vagas, os
suplentes serão convocados pela ordem em que constam na lista
publicada quando da seleção. Esta convocação dar-se-á pelo site oficial
da Rede Unida.
1.5-

Inscrição no congresso:

1.5.1- A inscrição no congresso com a isenção da taxa de inscrição para os
monitores dar-se-á através de um cupom de desconto que será
disponibilizado após confirmação de participação e chamada de
suplentes, caso necessário.
1.6- Treinamento:

1.6.1- A participação no treinamento organizado pela comissão de monitoria
é de caráter obrigatório a ser realizado no dia 29/05/2018.

2. Cronograma

Atividade
Divulgação dos Aprovados
Prazo para recurso
Divulgação dos Aprovados após recursos
Prazo para confirmação de participação
Data do treinamento

Data
11/12/2017
12/12 a 13/12/2017
16/12/2017
18/12/2017 a 29/01/2018
29/05/2018

Comissão de Monitoria
13° Congresso Internacional da Rede Unida

2

