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EDITAL CTRL+E-01/2020 (RETIFICADO)
A comissão organizadora do V Congresso sobre Tecnologias na Educação –
CTRL+E-2020, torna públicas as normas e os procedimentos para a seleção de
MONITORES Voluntários, destinados a atuarem nas atividades do evento, que será
realizado na modalidade online, pela Universidade Federal da Paraíba, no período
de 25 a 28 de agosto de 2020, e tem por objetivo promover reflexões e diálogos
sobre a temática Educação do Futuro: Tecnologias e Pessoas para Transformar
o Mundo, mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site
ctrle.ci.ufpb.br.
Art.1º. Das disposições preliminares
1.1 Serão destinadas 18 vagas para monitores e mais um cadastro de reserva de
mais 18 vagas, totalizando 36 vagas;
1.2 Os monitores iniciarão os trabalho após a divulgação da lista de selecionados e
terão uma carga horária de 12 horas semanais;
1.3 Os monitores devem ter disponibilidade para atuarem na modalidade online no
período de 25/05/2020 a 30/09/2020, bem como para participarem das reuniões e
atividades preparatórias;
1.4 Não haverá pagamento de bolsa ou quaisquer outros tipos de remuneração;
1.5 Serão fornecidos certificados de participação para todos os monitores
selecionados e que participarem de todas as atividades delegadas;
1.6 Os monitores selecionados estarão isentos da taxa de inscrição do evento;
1.7 A inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação das normas aqui
estabelecidas.
Art.2º Da descrição das atividades
2.1 Os monitores poderão desenvolver trabalhos nas seguintes áreas: secretaria,
mídias digitais, suporte técnico, a exemplo da organização dos arquivos virtuais do
evento, edição de vídeos, uso das redes sociais para divulgação e contato com os
participantes do evento, credenciamento, conferência de inscrições via e-mail,
emissão de certificado, colaborar com a organização de trabalhos para apresentação
e para anais, ou outras atividades, de natureza semelhante, definidas pela comissão
organizadora.
Art.3º Das inscrições
3.1 As inscrições neste processo seletivo deverão ser feitas via preenchimento de
formulário eletrônico disponível no Google Forms “Form Inscrição Monitor CTRL+E
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2020”, no endereço https://forms.gle/H3FWGAB1ABAr7A658, no período de 10 a 25
17 de maio de 2020;
3.2 Poderão se inscrever alunos dos cursos de graduação em administração,
informática, mídias digitais, secretariado e pedagogia da Universidade Federal da
Paraíba;
Art.4º Do processo seletivo
4.1 Estão sendo oferecidos os seguintes números de vagas por área:
a)
b)
c)
d)
e)

Administração – 3 (mais 3 para o cadastro de reserva)
Informática – 3 (mais 3 para o cadastro de reserva)
Mídias digitais – 3 (mais 3 para o cadastro de reserva)
Secretariado – 5 (mais 5 para o cadastro de reserva)
Pedagogia – 4 (mais 4 para o cadastro de reserva)

4.2 Serão utilizados como critérios de seleção a disponibilidade de tempo
(12hs/semana), a disponibilidade de computador com acesso à internet 24x7, a
disponibilidade de aparelho celular com conexão 4G ilimitada, a justificativa dos
inscritos para atuar na monitoria, o histórico escolar, o currículo resumido, além de
outros critérios específicos de cada área. Todos os critérios serão analisados pela
comissão e será gerada uma planilha classificatória para divulgação dos resultados.
Art.5º Do resultado da seleção
5.1 A divulgação dos candidatos aptos a participar do V Congresso Sobre
Tecnologias na Educação – CTRL+E-2020, será feita na data de 20 de maio de
2020 no site do evento: ctrle.ci.ufpb.br.
Art. 6º Das considerações finais
6.1 O não cumprimento, por parte dos monitores, das normas e determinações
deliberadas pela Comissão Organizadora resultará na eliminação do monitor das
suas funções;
6.2 A não participação dos selecionados em qualquer das fases do processo
implicará em sua automática eliminação;
6.3 Não havendo o número suficiente de inscritos por curso, serão convidados os
classificados em ordem crescente.
João Pessoa - PB, 18 de maio de 2020.
Comissão Organizadora
Secretaria do evento

