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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA 

ATUAREM NO INTEGRA UFMS 2018 

UFMS/PROECE Nº 05, DE 20 DE AGOSTO DE 2018. 

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio do 

Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte - PROECE, em exercício, no uso de suas 

atribuições, convoca a comunidade universitária a participar do INTEGRA UFMS 2018, a 

ser realizado nos dias 05 a 10 de novembro de 2018, na Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, campus de Campo Grande, nos termos da presente Chamada Pública. 

 

1.    INTRODUÇÃO 

 

O INTEGRA UFMS acontecerá de 5 a 10 de novembro de 2018 na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. É um grande evento que une a 

ciência, tecnologia e inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o 

objetivo de integrar vários movimentos: a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de 

Mato Grosso do Sul (FETEC-MS); Projetos de Extensão, Mais Cultura e Mais Esporte; 

Educação Tutorial - PET, Iniciação à Docência - PIBID, Projetos de Ensino e Ligas 

Acadêmicas; Iniciação Científica e Tecnológica - PIBIC/PIBITI; Pós-Graduação Stricto 

Sensu e Empresas Juniores – EJs. 

  

 

2.    DA FINALIDADE 

 

Para a realização do INTEGRA UFMS, estão abertas as inscrições para seleção de 

Monitores Voluntários. Os monitores atuarão nas seguintes atividades durante o INTEGRA 

UFMS:  

● acompanhamento das escolas durante às visitas destas ao evento; 

● auxílio na organização do evento; 

● assessoria nas visitas técnicas aos laboratórios, mostras, palestras, oficinas, 

simpósios, entre outros. 

 

3.    DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas 200 (duzentas) vagas para alunos de graduação e pós-

graduação da UFMS atuarem como monitores voluntários.  

 

4.    DOS REQUISITOS e EXIGÊNCIAS 

Dentre os requisitos esperados do monitor bem como das exigências para atuação 

como monitor estão: 

a) Ser graduando ou pós-graduando regularmente matriculado em cursos da 

UFMS; 

b) Participar no Treinamento de Monitores INTEGRA UFMS 2018, sendo este de 

caráter eliminatório, conforme quadro apresentado no item 7 deste edital 

d) Ter disponibilidade para trabalhar integralmente durante todo o período de 

realização do evento; 

e) Ter frequência mínima de 75% nas reuniões e atividades de preparo e 

organização do evento que ocorrerá a partir de setembro de 2018; 



 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 

Cidade Universitária │ Complexo Administrativo Hércules Maymone │ Caixa Postal 549 
Fone: (67) 3345.7232/7233 

79070-900 │ Campo Grande │ MS 

f) Ser cordial com colegas e público em geral; 

g)  Ser ágil e ter disposição para trabalho em equipe; 

h) Chegar aos locais determinados com 30 minutos de antecedência. 

  

  

5. DAS INSCRIÇÕES 

 

  O período para inscrições é de 20 de agosto até 02 de setembro de 2018. A 

inscrição deve ser realizada através do preenchimento de Formulário de Inscrição disponível 

no site do INTEGRA UFMS: https://integra.ufms.br/  

 

  

6. DA SELEÇÃO 
 

 1° Etapa: Preenchimento e envio do formulário. 

2° Etapa: Seleção dos candidatos. As duzentas primeiras inscrições serão 

selecionadas. As demais inscrições irão compor a lista de espera, também respeitando a 

ordem de inscrição.   

  

A seleção dos candidatos será divulgada até o dia 05 de setembro de 2018 no site 

https://integra.ufms.br/.  

 

 

7.  DO TREINAMENTO  
 

A preparação dos selecionados será feita por meio de treinamentos conforme descrito 

na tabela a seguir. Todos os treinamentos oferecidos terão caráter obrigatório/eliminatório, de 

forma que o não comparecimento implica na substituição do aluno. Os inscritos que se 

encontram na lista de espera serão convidados para a ATIVIDADE 1 de treinamento. 

 

Treinamento Data/Local/Horário 

ATIVIDADE 1.  
Sobre o INTEGRA UFMS, as 

atividades de monitoria e 

apresentação para reconhecimento do 

Campus da UFMS Campo Grande 

15 de setembro, das 13h30min às 16h30min 

Auditório do LAC  

 

ATIVIDADE 2.  
Noções de Primeiros Socorros 

22 de setembro, das 13h30min às 16h30min 

Auditório do LAC 

 

ATIVIDADE 3.  
Noções de Cerimonial 

29 de setembro, das 13h30min às 16h30min 

Auditório 1 do Complexo Multiuso  

 

ATIVIDADE 4. 

visitas para conhecimentos dos 

espaços da UFMS 

Local e data a serem definidos 



 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 

Cidade Universitária │ Complexo Administrativo Hércules Maymone │ Caixa Postal 549 
Fone: (67) 3345.7232/7233 

79070-900 │ Campo Grande │ MS 

 

Os locais e datas podem sofrer alteração. Caso isso ocorra, tais alterações serão informadas 

por e-mail aos selecionados bem como no site do INTEGRA UFMS. 

 

Após a realização de todos os treinamentos, será feita a alocação dos monitores às atividades 

específicas que serão realizadas por estes antes e durante o evento. 

 

8. DOS BENEFÍCIOS:  

 

Além da experiência na organização de grandes eventos, aumento da rede de 

relacionamento e da vivência acadêmica, os monitores terão os seguintes benefícios:   

● Camiseta;  

● Bolsa com o material do Evento;   

● Certificado de monitor;   

● Kit Lanche;  

● Documento para abono de faltas; 

● Os monitores selecionados para o INTEGRA UFMS terão preferência na 

seleção dos monitores para SBPC 2019. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

1. O Monitor que faltar às atividades de monitoria a ele atribuídas antes e durante a 

realização do INTEGRA UFMS será substituído e terá todos os benefícios suspensos.  

1.1. A qualquer momento a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no 

todo ou em parte, seja por decisão unilateral da UFMS, seja por motivo de interesse público 

ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

1.2. As disposições e termos contidos na presente Chamada Pública poderão ser impugnados 

mediante manifestação formal e fundamentada da parte interessada, apresentada à Proece em 

até cinco dias úteis após a sua publicação. 

1.3. Situações não previstas na presente Chamada Pública serão resolvidas pela Proece. 

1.4. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos por correio eletrônico 

integraufms2017@gmail.com 

 

 

JOÃO BATISTA DE SANTANA 

 


