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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA MONITORES DA SEMANA DO 
CALOURO 2013 

 

A Comissão Organizadora da Semana do Calouro de Comunicação Social 2013 
torna público o edital de inscrição para monitores da Semana do Calouro 2013 que 
será realizada no período de 8 a 12 de abril de 2013. 

 

1. Das Disposições Gerais 

Poderão se inscrever como monitores da Semana do Calouro de Comunicação 
Social 2013 alunos ou alunas de qualquer curso da UFPA ou de outra Faculdade do 
Pará. 

Os monitores podem ajudar da seguinte forma: 

- cobertura da Semana do Calouro (foto, filmagem e produção de textos para os 

blogs); 

- apoio; 

- estrutura do evento. 

 

2. Das Vagas e Inscrições 

Serão ofertadas 20 vagas de monitoria. As inscrições devem ser feitas até o dia 05 
de abril de 2013, às 16h, mediante preenchimento da Ficha de Inscrição que estará 
disponível no Blog do CACO, e enviadas para o e-mail cacoufpa.caco@gmail.com 
com assunto “Monitoria”. 

Os interessados devem assinalar todos os turnos no qual têm disponibilidade para 
trabalhar: 

Manhã: das 8h às 13h (8, 9, 10, 11 e 12/04) 
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Tarde: das 14h às 19h (8, 9, 10, 11 e 12/04) 

 

3. Do critério de Seleção 

Os monitores serão escolhidos por ordem de chegada das inscrições no e-mail do 
CACO. Também é requerido que a pessoa seja responsável e tenha disponibilidade 
de tempo. 

Os inscritos receberão por e-mail uma confirmação de que foi selecionado até o dia 
05 de abril de 2013. 

 

4. Da Reunião 

Os monitores selecionados deverão comparecer no dia 05 de abril de 2013, às 17h, 
no auditório do ILC, para a reunião de orientação de monitoria. 

Não serão aceitas, de forma alguma, justificativas de falta à reunião, ficando assim, 
o candidato faltoso impedido de atuar como monitor na Semana do Calouro 2013. 

 

5. Vantagens em ser monitor: 

- Certificado de participação na categoria MONITOR, feito com base nas horas 
trabalhadas. 

- KIT do evento que todos os participantes receberão. 

 

Mais informações: cacoufpa.caco@gmail.com. 

 

OBS: Os casos omissos nesse edital serão avaliados pela Comissão Organizadora 
do evento. 
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