
 

 

EDITAL DE MONITORIA 

A monitoria da XVIII Mostra Científica e Cultural tem como objetivo promover a 

participação dos(as) estudantes de graduação da EBMSP em suas atividades nos dias 3 

e 4 de outubro de 2018. 

1. A participação efetiva dos(as) estudantes na monitoria ocorrerá conforme os critérios 

abaixo.  

1.2. Ser estudante matriculado(a) em curso de graduação da Bahiana. 

1.3. Estar inscrito(a) como participantes da XVIII Mostra Científica e Cultura da 

Bahiana. 

1.4. Realizar a inscrição presencial na Secretaria da Pós-Graduação, nos Campi Brotas 

ou Cabula, no prazo de 18 de setembro a 26 de setembro de 2018. 

1.5. Cumprir a carga horária de no mínimo 10 horas, distribuídas em 6 horas de 

atividades nos dias do evento e 4 horas referentes ao treinamento. 

2. Ao efetuar a inscrição, deverá escolher um dia e turno para a monitoria, conforme 

discriminado abaixo: 

Quarta-feira – 03 de outubro – das 7h às 13h (manhã). 
Quarta-feira – 03 de outubro – das 12h às 18h (tarde). 
Quinta-feira – 04 de outubro – das 12h às 18h (tarde). 
 
3. Os dias para a capacitação para a monitoria acontecerão conforme discriminação 

abaixo: 

Para os(as) inscritos(as) que optaram pela quarta-feira (manhã), a capacitação será no 
dia 28 de setembro – das 13h às 18h – Local: sala 102 – Pav. 2 – Campus Cabula. 
Para os(as) inscritos(as) que optaram pela quarta-feira (tarde), a capacitação será no 
dia 28 de setembro – das 13h às 18h – Local: sala 104 – Pav. 2– Campus Cabula. 
Para os(as)  inscritos(as)  que optaram pela quinta-feira (tarde), a capacitação será no 
dia 27 de setembro – das 13h às 18h – Local: sala 107 – Pav.3 – Campus Brotas. 
 

4. A certificação pela participação na monitoria da XVIII MCC terá carga horária total de 

18 horas e estará condicionada às seguintes responsabilidades: 

4.1. Participar do encontro de capacitação, conforme estabelecido no item 3. 

4.2. Cumprir, pontualmente, os horários estabelecidos nos itens 2 e 3. 



 

4.3. Assinar as listas de frequência referentes aos dias e horários de participação da 

monitoria, incluindo a da capacitação.  

5. A XVIII Mostra Científica e Cultural da Bahiana oferecerá 100 vagas para monitoria. As 

vagas estão distribuídas nos dois dias e turnos, conforme a relação abaixo: 

 

Distribuição de vagas 

Datas  Horários  Vagas  

Dia 03.10.2018            Das 7h às 13h 30 

Das 12h às 18h 30 

Dia 04.10.2018 Das 12h às 18h 40 

 

 

 

 

 

 

 


