
  
 
 

 

Edital - Seleção de Monitoria 
15º Congresso Internacional da Rede Unida 

em formato híbrido 
 
 
O 15º Congresso Internacional da Rede Unida em formato híbrido, terá como sede a 
cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, de 16 de junho a 19 de junho de 2022. 
Em virtude da atual pandemia, a programação do evento envolverá atividades virtuais e 
presenciais. Abordando o tema “Ciclos de Educação Permanente em Saúde em tempos 
de pandemia”, 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, na participação social e na busca da 
consolidação do Sistema Único de Saúde em seus princípios e diretrizes. 
 
1. Objeto: 

Chamada para candidatos/as à Monitoria no 15º Congresso Internacional da Rede 
Unida, em formato híbrido. A monitoria será realizada presencialmente  com a 
disponibilidade de local de trabalho, de notebook, internet dedicada e supervisão 
técnica de infraestrutura em internet e segurança de dados em sede operacional na 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na cidade de Vitória, no estado do 
Espírito Santo, de 16 de junho a 19 de junho de 2022, atendendo às orientações e 
medidas de proteção da Organização Mundial da Saúde (OMS) à COVID-19, 
caracterizada como pandemia conforme previsto no Regulamento Sanitário 
Internacional.  

 
2. Objetivo: 

Selecionar estudantes de graduação e pós-graduação com interesse em constituir 
equipes de Monitoria para o 15º Congresso Internacional da Rede Unida em formato 
híbrido. 
 

3. Das vagas: 
3.1. Serão disponibilizadas 60 (sessenta) vagas para Monitores e 20 (vinte) vagas 
para Suplentes. 
3.2. A comissão organizadora levará em consideração critérios de equidade de 
gênero e étnico-racial no processo de seleção de Monitores e Suplentes. 

 
4. Requisitos para a inscrição:  

a) Ser maior de 18 anos;  
b) Estar matriculado/a em curso de graduação (licenciatura ou bacharelado) ou pós-
graduação;  
c) Todos os candidatos/as deverão obrigatoriamente residir no município de 
Vitória/ES e região metropolitana; 
d) Domínio de ferramentas do Zoom, Google Meet, Pacote Office e Google Drive; 
e) Ter disponibilidade integral durante a realização do evento 



f) Comprometer-se a participar do treinamento presencial e ou virtual, bem como da 
realização de escala de trabalho para a organização de tarefas pré-congresso, 
conforme cronograma a ser divulgado posteriormente. 
 

5. Inscrições: 
As inscrições estarão abertas de 05 de abril até 01 de maio de 2022 às 23h59 (horário 
de Brasília).  
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; 
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 divulgado pela Rede 
Unida e anexar os documentos exigidos conforme o item 6 deste edital. 
O link de acesso ao formulário: 
https://docs.google.com/forms/d/1RSOsQfKmW3Y12XVsZ7mU2-
vPZ1zgMHQcGwkBWU8zGz0/edit 

 
6. Documentos exigidos para seleção:  

a) Cópia de comprovação de matrícula em curso de graduação (licenciatura ou 
bacharelado) ou pós-graduação. 

 
7. Seleção:  

7.1. Análise do comprovante de matrícula enviado.  
7.2. Classificação decorrente do preenchimento do formulário de inscrição.  
7.3. Os candidatos selecionados serão convocados para entrevista em dia e horário 
a ser definido pela comissão de monitoria.  
7.3.1. A entrevista será realizada on-line, sendo de responsabilidade do candidato 
ter recursos necessários para participar da mesma. Serão eliminados os candidatos 
que não se conectarem pontualmente ou que se ausentar da mesma.  

Observação: O não recebimento do comprovante de matrícula, 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 10 de maio de 2022.    

 
8. Disposições Gerais: 

Conforme essa Chamada e às exigências da monitoria no 15º Congresso 
Internacional da Rede Unida em formato presencial e virtual, 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 e virtuais de treinamento para 
Monitoria;  



c) Cumprimento da carga horária total de trabalho designada no evento, sendo 
1 (um) turno para cada dia do congresso, segundo escala a ser divulgada 
posteriormente.  

8.2. Características quanto ao ônus do candidato/a:  
a) O monitor receberá certificado de congressista e certificado de monitoria de 
60 (sessenta) horas pelo trabalho desenvolvido;  
b) O monitor estará isento de pagamento da taxa de inscrição no Congresso; 
c) Não será realizada a devolução do valor da taxa de inscrição aos 
Monitores que já estiverem previamente inscritos no Congresso;  
d) Informações complementares serão passadas aos monitores selecionados, 
incluindo as especificações do protocolo de segurança sanitária a ser seguido; 
e) Contato com a comissão organizadora de monitoria: 
monitoria@redeunida.org.br 

 
9. Das atribuições do monitor:  

São funções e atribuições do monitor do evento:  
● Apoio à organização/criação prévia das salas virtuais e presenciais; 
● Abertura da sala 10 minutos antes do programado, conferência da presença do 

ativador e de pelo menos um autor de cada trabalho 
● Acolhimento e a apresentação da etiqueta da roda de conversa;  
● Apoio ao ativador no uso de ferramentas e recursos de interatividade que 

poderão ser utilizados; 
● Apoiar o ativador no registro e organização das questões propostas pelos 

participantes no chat (em modalidade virtual); 
● Fechamento da sala virtual e presencial; 
● Geração do consolidado de frequência dos autores apresentadores e ativador - 

para fins de certificação;  
● Gerar e salvar documento síntese produzido pelos participantes (recurso a ser 

definido); 
● Apoiar a comissão organizadora do Congresso nas tarefas de atendimento online 

e presencial aos participantes (help desk) e nas demandas de produção de 
relatórios e fluxos de documentos. 

 
10.  Cronograma 

Atividade Data 
Publicação do Termo de Referência 05/04/2022 

Período de Inscrições 05/04/2022 a 01/05/2022 
Período de Entrevistas dos Selecionados 02/05/2022 a 06/05/2022 

Divulgação dos Aprovados 10/05/2022 
 
 

Comissão de Monitoria 
15º Congresso Internacional da Rede Unida 


