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EDITAL Nº 02/2019 - CoMu/PRAC

O Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres
da UFPB (CoMu), e o Fórum de Mulheres em Luta da UFPB, tornam público o edital
de seleção de monitoras para apoio técnico e logístico nas atividades do III Seminário
“Mulheres e Universidade: Política de prevenção e enfrentamento à violência
contra as mulheres na UFPB ”. Evento a ser realizado nos dias 25 e 26 de novembro
de 2019.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Esta seleção visa ao provimento de vagas para monitoras no III Seminário
“Mulheres e Universidade: Política de prevenção e enfrentamento à violência contra
as mulheres na UFPB”.
1.2 A seleção se dará em conformidade com os critérios apresentados neste edital,
cabendo às candidatas a observância e o seu cumprimento.

2. VAGAS
2.1 Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para estudantes regularmente matriculadas na
UFPB, que tenham interesse e disponibilidade para participar como monitoras das
atividades, assim distribuídas:
Treinamento - Durante a semana do dia 18 a 22 de novembro
Seminário - 25 de novembro - horário da tarde (13h às 18h)
Seminário - 26 de novembro - manhã (8h às 12h) tarde (13h às 18h)

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 08/11/2019 a 15/11/2019, pela
internet, através do e-mail: seminariodemulheresnaufpb@gmail.com para as
estudantes regularmente matriculadas na UFPB.
3.2 As candidatas deverão ter carga horária disponível de, no mínimo, 16 horas
(dezesseis) horas, para realização das atividades de monitoria durante o período de
realização do evento.
3.3 Será considerado critério de desempate, as experiências em atividades
relacionadas ao campo do feminismo e gênero.
3.4 A estudante interessada deverá encaminhar para o e-mail: Ficha de Inscrição
(Anexo I), comprovante de matrícula e currículo Lattes atualizado.
3.5 No e-mail deve constar no assunto: nome da candidata - monitoria - Seminário
Mulheres

4. DO RESULTADO
4.1 O resultado final será divulgado no dia 18 de novembro na página da CoMu -
www.ufpb.br/comu.
4.2 O treinamento das monitoras ocorrerá na semana do dia 18 a 22 de novembro.
4.3 A coordenação do CoMu entrará em contato, via-email, informando a data,
horário e local do treinamento.
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5. DAS ATRIBUIÇÕES DAS MONITORAS
5.1 As estudantes selecionadas estarão responsáveis pelas seguintes funções durante a
realização do evento:
5.1.1 Auxiliar a comissão organizadora na execução das atividades do seminário;
5.1.2 Produzir relatório dos grupos de trabalho;
5.1.3 Auxiliar as coordenadoras dos Grupos de Trabalho.

6. DO CERTIFICADO
6.1. As monitoras selecionadas receberão certificados de monitoria, com carga horária
de 16 horas, discriminando as horas de atividades desenvolvidas antes e durante o
evento.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O número de candidatas convocadas corresponderá ao número de vagas
acordadas pelo edital. Caso ocorra alguma desistência, será chamada a próxima
candidata da lista.
7.2. O exercício da monitoria não será remunerado.
7.3 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação da CoMu.
7.4 Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3209 8783 ou pelo e-mail
comu@prac.ufpb.br.

8. CRONOGRAMA
Inscrições da monitoria 08/11 a 15/11/2019

Resultado 18/11/2019

Inscrição para o seminário 11/11 a 17/11

Treinamento Durante a semana do dia 18 a 22 de
novembro (a ser acordado posteriormente
com as aprovadas)

Seminário 25 e 26/11

João Pessoa, 8 de novembro de 2019.

Fórum de Mulheres em Luta da UFPB Comitê de Políticas de Prevenção e
Enfrentamento à

Violência contra as mulheres da UFPB (CoMu)



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

COMITÊ DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES DA UFPB - CoMu

ANEXO I

Ficha de inscrição

Nome:

Curso: Matrícula:

Período:

Telefone:


