
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

MONITORES PARA O IX SEMINÁRIO BAIANO DE SOLOS – 2022

O Programa de Educação Tutorial- PET Solos – Agregando Saberes torna pública a abertura das inscrições
para processo seletivo para Monitores do 9o Seminário Baiano de Solos - 2022, que acontecerá no período de 21 a
23 de novembro de 2022.

1. Das inscrições

Local e
Período

As inscrições para monitoria devem ser realizadas via Google Formulário disponível no site
do PET Solos UESC, de 09 a 14 de novembro, mediante documentação solicitada.

Documento
s
obrigatório
s

Na ordem descriminada abaixo:
a) Cópia do histórico acadêmico com CRAA atualizado (2022.2)
b) Comprovante de matrícula;
c) Requerimento de inscrição devidamente preenchido (Formulário);

Público-alv
o

Discentes dos cursos de graduação de Agronomia e Geografia da UESC.

Categorias
Monitor para recepção dos palestrantes e demais atividades previstas no item 3.
Monitor para acompanhamento dos minicursos
Obs.: haverá formação de cadastro reserva, por ordem de classificação.

Vagas 10 vagas.

Requisitos

1. Ser discente de curso de graduação de Agronomia ou Geografia
2. Apresentar CRAA igual ou superior a 6,0
3. Ter disponibilidade para participar das atividades específicas, entre 21 a 23 de novembro de

2022, em tempo integral, além de reuniões preparatórias em novembro (datas, locais e
horários a serem divulgados para os selecionados).

Observaçõe
s

● Após o preenchimento das vagas ofertadas, será mantido um cadastro reserva para alunos
que possam ser posteriormente convidados, caso haja desistências ou maior demanda.

● Os selecionados assinarão um termo de responsabilidade e de trabalho voluntário
● Toda a comunicação entre inscritos (ou interessados) e a coordenação será feita

exclusivamente via e-mail: monitoria9sbs@gmail.com
● O candidato que não apresentar qualquer dos documentos obrigatórios para a inscrição será

desclassificado.

2. Da seleção



Seleção e
Período

A seleção será realizada pela organização do 9° Seminário Baiano de Solos, por meio
da avaliação dos documentos entregues pelos candidatos e carta de motivação.

3. Das atividades específicas a serem desenvolvidas

Descrição
das

atividades

O 9o Seminário Baiano de Solos - 2022 têm como objetivo principal consolidar a formalização
da Rede Baiana de Ciência do Solo e trará, em sua programação, temas de conferências,
palestras, mesas redondas e minicursos que apontarão para: “Os caminhos para Integração da
Ciência do Solo da Bahia”. A monitoria iniciará após o lançamento do resultado final, onde
atuarão na organização do evento em parceria com a comissão organizadora.

São atribuições de cada um dos monitores durante a realização das atividades:
● Participar de atividades para divulgação do evento no Campus da UESC.
● Recepcionar os palestrantes e participantes durante o evento;
● Orientar os participantes e esclarecer dúvidas; participar de outras atribuições a critério

da comissão organizadora.
● Auxiliar na execução de toda a programação do evento
● Registro audiovisual das atividades
● Comunicação com os palestrantes e participantes do evento.
● Acompanhar, junto com a coordenação, a edição e a divulgação dos produtos de mídia

gerados.
● Reportar-se, para todas as questões, ao professor/coordenador da ação (UESC).

Carga
horária

● 02 horas diárias antes do evento e,
● 08 horas diárias, durante o evento.

4. CERTIFICADOS

Serão fornecidos certificados de monitoria (com a especificação das atividades e indicação de seu caráter
voluntário), aos selecionados que participarem da totalidade das atividades propostas no item 3 deste edital.




