
Edital de Seleção de Monitores Voluntários 

- Interculte 2022 

 

A Comissão Organizadora do 17º Interculte realiza seleção para monitores 

voluntários para desenvolverem atividades durante o evento que acontecerá no 

período de 25 e 27 de outubro de 2022. 

 

O período de inscrição será de 03 a 05 de outubro de 2022. 

 

1. Critérios de seleção: 

A) Ser aluno do Centro Universitário Jorge Amado e estar regulamente 

matriculado em 2022.2. 

B) Ter disponibilidade para participar da reunião de treinamento em período 

anterior (14 de outubro de 2022 às 11h - no Campus Paralela), bem como 

durante todo o evento. 

C) Ter disponibilidade plena para desenvolver atividades nos três turnos nos três 

dias do evento. 

D) Não estar inscrito no evento, ou seja, não ter pago a taxa de inscrição no 

evento. 

E) Ordem de inscrição. 

 

2. As inscrições serão feitas mediante o preenchimento desse formulário das 00h 

do dia 03 de outubro de 2022 até as 23:59 do dia 05 de outubro de 2022. 

 

3. O critério de desempate será a ordem de inscrição (quem se inscrever antes 

terá prioridade, desde que atenda aos demais critérios). 

 

4. Os monitores poderão participar, gratuitamente, das atividades oferecidas fora 

da sua escala ou turno de atividades, mas não receberão certificado da atividade, 

apenas da Monitoria. 

 

5. O monitor terá direito a um vale lanche a cada turno trabalhado. 

 



6. Os monitores receberão certificado de monitoria com carga horária total de 60 

horas. 

 

7. O resultado e a homologação da seleção serão divulgados nos murais das 

coordenações dos cursos de graduação da UNIJORGE, no site da UNIJORGE, 

em notícias, bem como através dos e-mails aqui informados no dia 07 de outubro 

de 2022. 

 

8. Depois de pré-selecionados, os alunos serão convocados para reunião que 

ocorrerá no dia 14 de outubro de 2022 às 11h. Importante ressaltar que a 

ausência nessa reunião eliminará o estudante convocado e abrirá vaga para 

outro candidato. Na reunião do dia 14 de outubro, informes gerais e normas de 

conduta serão alinhados. 

 

9. No dia 14 de outubro, em reunião, cada monitor terá sua escala de trabalho 

definida e dúvidas serão sanadas. 

 

Qualquer dúvida: monitoria.interculte@gmail.com 

 

Salvador, 27 de setembro de 2022 

 

Comissão Organizadora do Interculte 

 

**************************************************************** 

 

 

Dúvidas referente a monitoria: monitoria.interculte@gmail.com 

Inscrições: https://forms.gle/MHTEFY8EwMgwYmyT8 (03 a 05/10/22) 

 

Salvador, 27 de setembro de 2022 

 

Comissão Organizadora do Interculte 

 

https://forms.gle/MHTEFY8EwMgwYmyT8

