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Edital de Seleção de Monitoria para o I ONCOMEETING – Todos juntos contra o 

câncer/ I Simpósio da Liga Alagoana de Genética do Câncer 

 

05 de Julho de 2019 

DISPÕE SOBRE A OFERTA DE VAGAS PARA 

ACADÊMICOS PARA MONITORIA DO I 

ONCOMEETING – TODOS JUNTOS CONTRA O 

CÂNCER/ I SIMPÓSIO DA LIGA ALAGOANA DE 

GENÉTICA DO CÂNCER 

 

CONSIDERANDO: a realização desta monitoria como uma oportunidade dos acadêmicos 

conhecerem e vivenciarem a dinâmica de um evento científico de Ciências da Saúde;  

 

CONSIDERANDO: que o envolvimento dos acadêmicos junto das atividades administrativas 

possibilita enriquecimento do conhecimento e desencadeia o desenvolvimento de 

competências; 

 

CONSIDERANDO: que esta monitoria objetiva: Capacitar os acadêmicos para a organização 

do evento; Orientar os acadêmicos quanto relevância da participação para as atividades 

complementares, pesquisa, ensino e extensão; Implementar atividades inerentes a sua 

competência dentro das gestões de atividades complementares. 

 

CONSIDERANDO: a primazia pela qualidade da formação dos acadêmicos do Curso de 

Graduação em Ciências da Saúde no âmbito do Complexo de Ciências Médicas e Bloco de 

Ciências Biológicas.   



A Comissão Executiva do I ONCOMEETING – Todos juntos contra o câncer/ I Simpósio 

da Liga Alagoana de Genética do Câncer, promovido e realizado pela Liga Acadêmica de 

Genética do Câncer- LAGEC e Grupo Interdisciplinar de Epidemiologia e Terapêutica 

Experimental, torna público o processo seletivo de acadêmicos de Cursos de Graduação em 

Ciências da Saúde vinculados a Universidades Públicas e Privadas do estado de Alagoas.    

 

Art. 1º. DA FINALIDADE DO EVENTO 

1.1. O Congresso ONCOMEETING: Todos juntos contra o câncer e o I Simpósio da Liga 

Alagoana de Genética do Câncer visam (i) promover a interação de pesquisadores e 

profissionais brasileiros na área, consolidando assim as colaborações; (ii) a formação de 

jovens cientistas (pós-graduandos e recém doutores) nesta área do conhecimento, bem 

como o fortalecimento da rede de saúde relacionada; (iii) discussão qualificada sobre 

novos projetos a serem desenvolvidos por acadêmicos de pós-graduação, (iv) incentivar 

e capacitar professores e acadêmicos de a abordarem o conceito de neoplasia aplicada 

na sala de aula e (v) disseminar conceitos e técnicas da patologia na comunidade 

acadêmica, incentivando a sua incorporação nas linhas de pesquisa. (vii) Despertar o 

interesse científico nos alunos de graduação. (viii) Identificar indivíduos com perfil 

voltado para pesquisa científica e pratica clínica. 

 

Art. 2º. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O processo seletivo a que se dispõe este edital visa selecionar acadêmicos dos cursos e 

graduação em ciências da saúde regularmente matriculadas em universidades públicas 

e privadas do estado de Alagoas para o ingresso na monitoria do evento. A monitoria 

iniciará após o lançamento do resultado final, onde atuarão na organização do evento 

em parceria com a comissão organizadora; 

2.2. Serão 20 vagas, das quais 10 serão destinadas para alunos da UFAL e 10 vagas para 

acadêmicos de outras instituições; 

2.3. Para ser monitor o acadêmico deverá ter disponibilidade de horário para a realização de 

reuniões para organizar o evento, a partir do resultado final deste processo seletivo, e 

no período de 15 a 18 de outubro de 2019, permanecer no local do evento durante toda 

a programação;  

2.4. O acadêmico selecionado para monitoria terá a garantia de inscrição no Congresso como 

participante e certificado de monitoria e kit participante, porém, não receberá 

remuneração financeira, alimentação e transporte para o evento.  



2.5. A ausência do acadêmico em dois dias da sua escala, bem como apresentação de 

comportamento antiético, mediante avaliação da c omissão organizadora da jornada 

acarretará automaticamente em seu desligamento, sendo sua vaga imediatamente 

ocupada por um acadêmico classificável.   

2.6. O monitor que for desligado não terá direito a inscrição no congresso. 

 

Art. 3º. DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

3.1.     Todas as atividades realizadas serão supervisionadas pela comissão organizadora; 

3.2. Antes do evento: organizar material; participar de reuniões junto à comissão 

organizadora, dentre outras atribuições a critério da comissão; 

3.3. Durante o evento: organizar as salas do evento para atender a programação; recepcionar 

os palestrantes e participantes; orientar os participantes e esclarecer dúvidas; dentre 

outras atribuições a critério da comissão. 

 

Art. 4º. DAS INSCRIÇÕES  

4.1. O período de inscrições será do dia 05 de junho à 05 de agosto de 2019;  

4.2. As inscrições deverão ser feitas somente através do email: lagecufal@gmail.com, com 

o Assunto: Inscrição Monitoria ONCOMEETING. 

4.3. No email deverá constar I. Nome completo; II. Instituição de ensino; III. Curso; IV. 

Número de Matricula; V. CPF; VI. Deve está anexado os documentos descritos nos itens 

5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. 

4.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

Art. 5º. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

5.1.  Comprovante de Matrícula;  

5.2.  Histórico escolar; 

5.3.  Curriculum Lattes atualizado; 

5.4. Declaração de compromisso (escrito a próprio punho) de disponibilidade nos dias  de  

realização  da  Jornada (15 a 18 de outubro de 2019) e nos dias que antecedem o mesmo, 

quando convocado pela Sub-comissão de Monitoria para reuniões e treinamento;  

5.5. A documentação exigida deverá ser encaminhada para o e-mail:  

 

mailto:lagecufal@gmail.com


Parágrafo Único: A ausência de quaisquer dos documentos exigidos implicará no 

indeferimento da inscrição.  

 

Art. 6º. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1.  A seleção será realizada pelos componentes da comissão de Monitoria do I 

ONCOMEETING – Todos juntos contra o câncer/ I Simpósio da Liga Alagoana 

de Genética do Câncer através da análise dos documentos encaminhados levando em 

consideração:  

 

 

TÍTULOS 

ACADÊMICOS  

PONTUAÇÃO  MÁXIMA  

Monitoria acadêmica 3 pontos por semestre 10 pontos 

Participação em projetos de 

pesquisa e extensão 

institucionais 

5 pontos por semestre 20 pontos 

Apresentação em eventos 

científicos 

3 pontos por trabalho 30 pontos 

Atividades de extensão a 

comunidade 

2 pontos por semestre 15 pontos 

Monitoria em evento 

científico 

3 pontos por monitoria 15 pontos 

Participação em Eventos 

científicos  

3 pontos por evento 10 pontos 

TOTAL - 100 

Tabela 1 - Pontuação de títulos acadêmicos 

 

 

Em caso de empate o coeficiente de rendimento acadêmico será utilizado como critério de 

desempate.  

Art. 7º DAS EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 



É exigido do monitor aluno: 

I. Estar regularmente matriculado em curso técnico ou de nível superior das áreas de 

ciências da saúde, ciências biológicas e afins; 

II.  Ser ágil e ter disposição para o trabalho em equipe;  

III. Ser cordial com os colegas e com os participantes do Evento;  

IV. Saber lidar com o público em geral;  

V. Chegar aos locais de suas atribuições com antecedência mínima de 30 minutos;  

VI. Ter habilidades em informática, com conhecimentos em edição de texto, planilhas, 

apresentação, navegador e/ou no uso de equipamento multimídia;  

VII. Participar dos treinamentos para as suas funções;  

VIII. Assinar frequência diária, cuja responsabilidade será do supervisor de cada Comissão, 

a qual o monitor estará vinculado;  

IX. Cumprir carga horária mínima de 75% das horas durante o evento;  

X. Ter disponibilidade integral, nos dias do evento, para ser alocado nos horários conforme 

demandas e necessidades da Comissão Organizadora. 

 

Art. 8º DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

8.1. A classificação final será realizada em ordem decrescente de pontos obtidos pelo 

somatório de pontos, conforme quadro I.  

8.2. O resultado final será divulgado no dia 10 de agosto, através do site link 

 

Art. 9º. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

9.1.  O não comparecimento do candidato convocado no prazo estipulado no momento da 

convocação, ou a não aceitação da vaga, acarretará o cancelamento da sua classificação 

e, em consequência, será chamado o candidato classificado logo em    seguida, 

obedecendo à ordem de classificação; 

9.2. A inscrição no processo seletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 

estabelecidas neste Edital; 

9.3. A comissão organizadora poderá verificar a ver acidade de qualquer informação 

prestada pelo candidato.  A inverdade de qualquer informação implicará a 

desclassificação; 

9.4. Quaisquer situações, não prevista no presente Edital, será resolvida pela Comissão 

Organizadora do Evento. 



9.5. A Subcomissão de Monitoria coloca-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas 

sobre este Edital por meio do endereço eletrônico:  

 

Arapiraca, 05 de junho de 2019 

 

 

 

Carlos Alberto de Carvalho Fraga 

Professor Adjunto Histologia e Embriologia 

Curso de Medicina - Universidade Federal de Alagoas - UFAL/Arapiraca 

http://lattes.cnpq.br/1658892101106938 

http://www.researcherid.com/rid/C-1328-2013 

https://www.carloscfraga.com/ 

carlos.fraga@arapiraca.ufal.br 
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