
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 
FACULDADE DE ENFERMAGEM – FAEN

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DEN

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES 

A Comissão Organizadora do 3º Simpósio de Segurança do Paciente do Rio Grande do Norte (03 a
05 de maio de 2018, Mossoró/RN), no uso de suas atribuições torna público este edital para seleção
de estudantes de graduação das Instituições de Ensino Superior da cidade de Mossoró/RN, para a
função de monitor das atividades pré-congresso e do evento no período de 05 de abril agosto a 05
de maio de 2018. 

1. DAS VAGAS

Serão ofertadas 12 vagas. 

2. DOS CANDIDATOS

2.1 Os candidatos terão a oportunidade de desenvolverem habilidades e competência na organização
de eventos, agregarão conhecimento a respeito de eventos científicos, bem como proporcionarão a
difusão de conhecimento sobre Gestão de Qualidade e Segurança do Paciente;
2.2 Os candidatos às vagas de monitoria do evento deverão contemplar todos os requisitos a seguir:
I. Idade igual ou superior a 18 anos;
II. Estar devidamente matriculado em Curso de Graduação em Instituição de Ensino Superior, na
cidade de Mossoró/RN;
III. Estar cursando do 3º ao 9º semestre do Curso de Graduação;
IV. Disponibilidade para atividades pré-evento e no dia de realização do evento, além de reuniões
administrativas para organização do evento,  em horários,  locais e  datas  a  serem definidos  pela
organização do evento;
V. Saber manusear equipamentos audiovisuais e de informática;
VI. Residir em Mossoró/RN.

3. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR

3.1 Nas atividades pré-evento:
I. Participar do treinamento;
II. Participar das reuniões administrativas pré-evento;
III. Realizar divulgação e inscrições do evento;
IV. Desenvolver as atividades que lhes forem atribuídas durante o pré-evento;
IV. Seguir as orientações e supervisão das Comissões do evento.



3.2 Durante o evento:
I. Estar disponível no período de realização do evento: 03 a 05 de maio de 2018;
II. Acolher convidados e participantes do evento;
III. Participar do credenciamento e entrega de materiais;
IV. Auxiliar na organização das atividades de infraestrutura;
V. Orientar os convidados e participantes sobre os locais das atividades realizadas em cada dia do
evento;
VI. Acompanhar as atividades de apresentação de trabalhos e palestras;
VII. Conduzir as listas de presença;
VIII. Atuar na resolução de problemas;
IX.  Desenvolver  as  atividades  que  lhes  forem  atribuídas  pelos  coordenadores  das  Comissões
durante o evento;
X.  Atender  às  demandas  do  evento  sob  a  orientação  das  Comissões  do  evento,  nos  horários
determinados.

As atividades de treinamento e reuniões preparatórias para o 3º Simpósio de Segurança do Paciente
do  Rio  Grande  do  Norte  ocorrerão,  prioritariamente,  nas  dependências  da  Faculdade  de
Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na rua Des. Dionísio Figueira,
383, Centro. Mossoró-RN. 

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições neste processo seletivo são gratuitas;
4.2  Será  admitida  inscrição  somente  via  internet,  enviando  os  documentos  para  o  e-mail:
simposiodesegurancadorn@gmail.com, com título INSCRIÇÃO MONITORIA, no período de 22
de março a 01 de abril de 2018.
4.3 Para inscrição serão necessários anexar ao e-mail:
I. Formulário de inscrição preenchido (consultar Anexo I deste Edital);
II.  Declaração  ou  comprovação  de  vínculo  institucional,  informando  Curso  de  Graduação  e
semestre letivo, emitida nos últimos 15 dias;
III. Identidade e CPF digitalizados, com imagens nítidas e coloridas;
IV. Comprovante de residência;
4.4  As  inscrições  com  preenchimento  incompleto  do  Formulário  de  Inscrição,  ausência  de
documentos pessoais e/ou não comprovação de vínculo institucional fora dos padrões deste edital
serão indeferidas.
4.5. Só serão deferidas as inscrições dos candidatos que se enquadrem nos requisitos expressos no
item 2 (Dos Candidatos) do presente Edital.

5. DA SELEÇÃO

5.1. O processo de seleção consistirá nas etapas de inscrição e treinamento.
5.2. Serão selecionados os candidatos com disponibilidade de horários, conhecimento em recursos
audiovisuais e predisposição para o trabalho em equipe.
5.3. A seleção será realizada pelos componentes da Comissão do evento, através da análise dos
documentos encaminhados e dos requisitos mencionados no item 5.2 do presente Edital;

7. DO RESULTADO FINAL

7.1. O resultado será divulgado via e-mail emitido pela Comissão Organizadora do Simpósio, pelo
endereço simposiodesegurancadorn@gmail.com, no dia 04 de maio de 2018.
7.2. Os candidatos aprovados serão orientados inicialmente por e-mail sobre quando ocorrerão as



reuniões preparatórias para o 3º Simpósio de Segurança do Rio Grande do Norte.
7.3 A monitoria iniciará após o lançamento do resultado final, quando atuarão na organização do
evento em parceria com a Comissão do evento.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Será assegurada ao  candidato a  isenção da inscrição no 3º  Simpósio  de Segurança  do Rio
Grande do Norte;
8.2 Os monitores receberão certificado de monitoria com carga horária de 120h pela Pró-Reitoria de
Extensão da UERN (PROEX/UERN);
8.3 A Comissão não arcará com quaisquer despesas do monitor;
8.4  Serão  certificados  somente  os  monitores  que  cumprirem a  carga  horária  total  exigida  pela
monitoria;
8.5  A ausência  do  acadêmico,  bem  como  apresentação  de  comportamento  antiético,  mediante
avaliação da comissão organizadora do evento acarretará automaticamente em seu desligamento,
sendo sua vaga imediatamente ocupada por um acadêmico classificável;
8.6 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão do evento;
8.7 Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação.

Mossoró, 22 de Março de 2018. 

Profª. Ma. Érica Louíse de S. F. Bezerra
Coordenadora do 3º Simpósio de Segurança

do Paciente do Rio Grande do Norte



ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Nome: _________________________________________________________________________
Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 
Data de nascimento: ___/___/____ CPF:_____________________________________ 
Identidade: _______________________________ 
Endereço completo:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________________
Telefones: Resid: (  ) _____________________ Celular: (  ) ____________________________ 
Instituição vinculada:_____________________________________________________________ 
Curso  de  graduação:__________________________  Matrícula:_____________________________
Semestre em que se encontra: ________________________________________________________ 

Já participou da organização de outro(s) evento(s)? 
(  ) Sim (  ) Não 
Se sim, qual (mais recente)?
______________________________________________________ 

Tem experiência com recursos audiovisuais? 
(  ) Sim (  ) Não 

Tem  disponibilidade  em  quais  dias  e  turnos  para  participar  do  treinamento,  reuniões  preparatórias  e
atividades pré-evento no período de 05 de abril a 02 de maio de 2018? 

SEG TER QUA QUI SEX SAB

MANHÃ

TARDE

NOITE

Obs.: Nos dias 03 a 05 de maio o discente deverá dispor dos turnos matutino e vespertino para colaboração
na realização do 3º Simpósio de Segurança do Paciente do Rio Grande do Norte.

Qual  sua  identificação  com  área  de  Gestão  de  Qualidade?  E  com  o  tema  Segurança  do  Paciente?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Qual  seria  sua  contribuição  para  a  organização  do  evento  (maior  aptidão/habilidade)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Em que você  acredita  que  a  participação  como monitor  nesse  evento vai  contribuir  para  sua  formação
acadêmica/profissional?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Mossoró, ______de _________________de 2018

______________________________________________ 
Assinatura do candidato 

Obs.:  O  discente  inscrito  terá  sua  inscrição  confirmada  através  do  e-mail  informado  neste  formulário,
portanto o mesmo deve ser escrito de forma legível.


