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Edital Complementar n. 018, de 30 de setembro de 2019. 
 

 
A Coordenação de Pesquisa e Inovação - COPI - torna público o Processo Seletivo de               
estudantes dos cursos de graduação da Regional Jataí para atuarem como monitores bolsistas             
e voluntários durante o evento Dia C da Ciência – 2019, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de                    
outubro de 2019. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1. O processo seletivo objeto deste Edital destina-se à seleção de estudantes dos cursos de               
graduação da UFG da Regional Jataí para atuarem como monitores bolsistas e voluntários             
durante o evento Dia C da Ciência – 2019, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro de                    
2019; a) Nos dias 23 e 24 de outubro de 2019 as atividades serão das 08:00h às 17:00h; b) No                    
dia 25 de outubro de 2019 as atividades serão das 08:00h às 16:00h. 
 
1.2. O evento Dia C da Ciência – 2019 é um evento no formato de Feira de Ciências, que será                    
realizado no Campus Jatobá e em um ponto público da cidade onde serão expostos para os                
jovens estudantes das escolas públicas e comunidade de Jataí, trabalhos da universidade, com             
o intuito de mostrar à população a importância do conhecimento científico, das pesquisas             
realizadas pela universidade e qual a influência disso no cotidiano de todo cidadão. 
 
1.3. Em ambas as modalidades o monitor exercerá suas atribuições sem qualquer vínculo             
empregatício com a Universidade.  
 
1.4. São atribuições do monitor:  
a) cumprir exclusivamente as tarefas pertinentes à função que lhe for atribuída pelos             
colaboradores do evento referentes à organização do espaço físico; auxílio à equipe que estará              
expondo os trabalhos;  
b) cumprir rigorosamente a carga horária previamente acertada. 
 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1. Serão ofertadas 4 vagas na modalidade bolsista e 12 vagas na modalidade voluntário. 
 



3. DAS INSCRIÇÕES  
 
3.1. São pré-requisitos para inscrição: 

a) Ser participante do Programa de Iniciação à Pesquisa no edital vigente (2019/2020); 
b) Para monitoria remunerada não ser bolsista remunerado em nenhuma modalidade          

(exceto as bolsas disponibilizadas pela Assistência Estudantil); 
c) Para monitoria voluntária ser bolsista remunerado ou não do programa de Iniciação à             

Pesquisa. 
 
3.2. As inscrições serão realizadas de 17 de setembro a 04 de outubro de 2019, respeitando-se                
o horário de funcionamento da Coordenação de Pesquisa. 
 
3.3. As inscrições serão realizadas na Coordenação de Pesquisa por meio de entrega da              
seguinte documentação: 

a) Ficha de inscrição; 
b) Histórico escolar atualizado; 
c) Currículo Lattes especificando as publicações - artigos, resumos simples, resumo          

expandidos e trabalhos completos completos publicados em anais de eventos; 
d) Comprovante de participação no Programa de Iniciação à Pesquisa (extrato SIGAA); 
e) Certificado de participação nas edições anteriores do Dia C da Ciência. 

 
3.4. Na realização da inscrição o estudante deve informar sua disponibilidade de horário para              
atuar nos dias do evento. 
 
4. DA MODALIDADE 
 
4.1. Os estudantes poderão concorrer à modalidade bolsista ou voluntário.  
 
4.2. Os estudantes classificados para a modalidade bolsista receberão bolsa no valor de             
$45,00 (quarenta e cinco reais). 
 
4.2.1. Os estudantes classificados para a modalidade bolsista receberão bolsa pelo trabalho            
prestado no período de 8 horas durante a realização do evento.  
 
4.3. Os estudantes classificados para a modalidade voluntário não receberão bolsa, somente            
certificado constando a carga horária. 
 
5. DA SELEÇÃO 
 
5.1. Serão selecionados 16 estudantes para o trabalho de monitoria por meio de avaliação de               
documentação apresentada no ato da inscrição. 
 



5.2. Os candidatos serão selecionados com base nos seguintes critérios e seus respectivos             
valores: 

a) Participação no Programa de Iniciação à Pesquisa durante a graduação; 
b) Participação nas edições anteriores do evento Dia C da Ciência; 
c) Número de publicações nos anos 2016 a 2019 considerando artigos, resumos simples,            

resumos expandidos e trabalhos completos publicados em anais de eventos; 
d) Média global.  

 
5.3. A seleção será feita por meio de somatório dos pontos de cada critério citado no item 5.2.                  
sem consideração de pesos, sendo: 

a) 10 pontos para cada ano de participação no Programa de Iniciação à Pesquisa durante              
a graduação; 

b) 5 pontos para cada participação como colaborador nas edições anteriores do evento            
Dia C da Ciência; 

c) Número de publicações - 5 pontos para artigo, 0,5 pontos para resumo simples, 1              
ponto para resumos expandido e 2 pontos para trabalhos completos publicados em            
anais de eventos; 

d) Média global - será considerado o valor da média. 
 
 
5.4. Os candidatos não selecionados para vagas remuneradas poderão participar como           
monitores voluntários, desde que também tenham manifestado interesse nesta modalidade na           
ficha de inscrição. 
 
6. DOS RESULTADOS 
 
6.1. O resultado será divulgado pela Coordenação de Pesquisa até dia 11 de outubro de 2019,                
por meio da publicação da listagem dos selecionados na página da COPI no endereço              
https://copi.jatai.ufg.br/. 
 
 
7. DA CERTIFICAÇÃO  
 
7.1. Só serão certificados os alunos que cumprirem devidamente o horário nos dias do evento. 
 
7.2. Os alunos receberão certificado com o equivalente  em horas que trabalharam no evento. 
 
7.3. Os certificados serão emitidos no SIGAA, pelo módulo de extensão, vinculado ao evento              
previamente cadastrado pela Coordenação de Pesquisa. 
 
 
 



8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
8.1. Em caso de qualquer irregularidade ocorrida durante o evento que comprometa a atuação              
do monitor, o mesmo será afastado das atividades sem direito à remuneração e à certificação. 
 
8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e pela Coordenação de              
Graduação.  
 
 

Jataí, 30 de setembro de 2019. 
 
 
 

______________________________________ 
Cecília Nunes Moreira 

Coordenadora de Pesquisa e Inovação UFG/REJ 
 


