
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (CFS) 

 

CHAMADA No 02/2018 – ISSCSB/UFSB 

 

SELEÇÃO DE MONITORIA PARA O I SIMPOSIO DE SAÚDE COLETIVA DO SUL DA BAHIA: EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Comissão Organizadora do I Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia: Educação e Formação Interdisciplinar 

em Saúde da Família torna público as condições para seleção de estudantes da Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB) para exercer a função de monitor (não remunerado) durante o evento científico, a ser realizado no 

Centro de Convenções do Campus Sosígenes Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia, Rodovia Porto 

Seguro – Eunápolis-BA; BR-367 – km 10, no período de 23 a 25 de março de 2018. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O I Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia (I SSCSB) tem como tema central a Educação e Formação 

Interdisciplinar em Saúde da Família, e integra-se às Linhas de Pesquisa do Grupo de Pesquisa do CNPq - 

“Programa Integrado de Estudos em Saúde Coletiva (PIESC)” e ao Mestrado Profissional em Saúde da 

Família (PROFSAÚDE/MPSF), que tem como eixos pedagógicos a Atenção Primária em Saúde, Educação e 

Gestão em Saúde. 

1.2. O objetivo geral do I SSCSB é promover discussões, reflexões e debates no campo da Saúde Coletiva; em 

particular, compreender a articulação entre a educação e a formação interdisciplinar nas redes de atenção 

em saúde da família, nos diversos contextos do exercício profissional e educacional. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. Serão ofertadas 15 vagas. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Os candidatos às vagas de monitoria do evento deverão contemplar todos os requisitos a seguir: 

I. Idade igual ou superior a 18 anos;  

II. Estar devidamente matriculado em qualquer curso da área da saúde na UFSB. 

III. Ter disponibilidade para as atividades do pré-simpósio e durante o evento científico; 

IV. Ter disponibilidade para participar de uma reunião preparatória do evento. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

4.1. Nas atividades pré - simpósio:  

I. Participar das reuniões do evento convocadas pelo Coordenador de Monitoria; 

II. Assumir a monitoria durante o horário indicado pelo Coordenador de Monitoria; 

III. Consultar qualquer situação fora de sua abrangência ao Coordenador de Monitoria; 

IV. Auxiliar, quando necessário, as demais Comissões do evento para as quais for convocado.  

4.2. Durante o evento: 

I. Acolher convidados e participantes do evento; 

II. Participar do credenciamento e entrega de materiais; 

III. Auxiliar na organização das atividades de infraestrutura; 

IV. Orientar os convidados e participantes sobre os locais das atividades realizadas em cada dia do evento;  

V. Acompanhar as atividades pré-simpósio (oficinas e minicursos); 



VI. Acompanhar e dar suporte aos convidados do evento nas Mesas Redondas e nas Bancas de Qualificação; 

VII. Controlar as listas de presença das atividades previstas durante todo o evento;  

VIII. Atuar na resolução de problemas junto ao Coordenador de Monitoria e à Comissão Organizadora do 

evento. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições serão realizadas, de forma presencial, no local do evento, dia 6 de março de 2018, no período 

de 09:00 às 12:00h e de 14:00 às 18:00h, na Sala de Reuniões do Campus Sosígenes Costa da UFSB. 

Rodovia Porto Seguro – Eunápolis-BA. BR-367 – km 10 – CEP 45810-000. 

5.2. Para inscrição serão necessários: 

I. Formulário de inscrição preenchido (Anexo I); 

II. Apresentar histórico escolar na área da saúde; 

III. Apresentar carta de intenção (uma lauda); 

IV. Apresentar currículo Lattes com documentos comprobatórios; 

V. Termo de compromisso assinado (Anexo II). 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A seleção ocorrerá em etapa única, classificatória, até preencher as vagas e conforme os critérios do Anexo 

III; 

6.2. Serão considerados classificados e convocados os candidatos que ocuparem até a 15º posição;  

6.3. Em caso de desistência, antes do início do evento, serão convocados por ordem de classificação, os 

candidatos classificáveis que ocuparem da 16° até a 25° posição. 

 

7. DO RESULTADO FINAL 

7.1. O resultado final será divulgado no site oficial da UFSB na data 13 de março de 2018. 

7.2. O candidato classificado que não confirme sua participação e presença na reunião preparatória será eliminado 

e sua vaga será concedida aos candidatos classificáveis por ordem de classificação.  

 

8. DO CALENDÁRIO 

a) Divulgação da Chamada 02/2018 ISSCSB/UFSB: 28/02/2018, no site da UFSB. 

b) Inscrição presencial: 06/03/2018, no Campus Sosígenes Costa. 

c) Análise e julgamento pela Comissão: até o dia 12/03/2018. 

d) Divulgação do resultado final: 13/03/2018, no site da UFSB. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os monitores receberão certificado de monitoria com carga horária de 24h; 

9.2.  A Comissão não arcará com quaisquer despesas do monitor antes, durante oU depois do evento científico; 

9.3. Serão certificados somente os monitores que cumprirem a carga horária total exigida; 

 

 

Porto Seguro (BA), 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

Comissão Organizadora do I Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia 

Universidade Federal do Sul da Bahia 

 

  



ANEXO I 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA CHAMADA No 02/2018 – ISSCSB/UFSB 

 

 

Nome completo: 

RG: CPF: 

Raça:  E-mail: 

No Matrícula: Telefone: (   ) 

Endereço:  

Complemento: Bairro: 

Cidade: CEP:  

Ano que cursa atualmente na UFSB: 

*Preencher com letra maiúscula e entregar na hora da seleção junto com os demais documentos do item 
5.2 desta Chamada. 
 

 

 

 

  



ANEXO II 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DA CHAMADA No 02/2018 – ISSCSB/UFSB 

 

 

Eu, ________________________________________, portador do CPF _______________, identificado 

com Número de Matrícula ________________, estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia, me 

comprometo a participar de todas as atividades previstas no pré-simpósio e durante o evento científico I 

Simpósio de Saúde Coletiva do Sul da Bahia, nas datas 23 a 25 de março de 2018, bem como aceitar 

as normas e condições estabelecidas na Chamada No 02/2018 – ISSCSB/UFSB, em relação às quais 

não poderei alegar desconhecimento. 

 

Porto Seguro, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

 

  



ANEXO III 

 

 

BAREMA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS DA CHAMADA No 02/2018 – ISSCSB/UFSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PESO PONTUAÇÃO 

PARCIAL 

Histórico escolar 2  

Carta de intenção 3  

Currículo Lattes: 

- Participação em três ou mais eventos científicos (sendo um na área 

do evento). 

- Participação em 2 eventos científicos (sendo um na área do evento) 

- Participação em 1 evento científico na área do evento 

- Participação em 1 evento científico em qualquer área. 

- Nenhuma participação em evento científico 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Termo de compromisso 1  

PONTUAÇÃO FINAL:   


