
 EDITAL Nº 01/2022 CCJE/UFES 

 PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE MONITORES 
 VOLUNTÁRIOS PARA ATUAR NO CCJE DURANTE A MOSTRA DE 

 PROFISSÕES - UFES - 2022. 

 1.  DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 O  processo  de  inscrição  para  seleção  de  monitores  voluntários  para  atuação  no 

 Centro  de  Ciências  Jurídicas  e  Econômicas  -  CCJE  durante  a  Mostra  de 

 Profissões  –  Ufes  –  2022,  é  regulado  pelo  presente  Edital,  com  a  finalidade  de 

 selecionar  estudantes  que  atuarão  como  monitores  voluntários  na  organização  e 

 execução  da  Mostra  de  Profissões  da  Ufes,  que  ocorrerá  nos  dias  22  e  23  de 

 novembro de 2022 no CCJE, campus Goiabeiras. 

 2.  DAS INSCRIÇÕES 

 As  inscrições  para  a  seleção  de  monitores  voluntários  estarão  abertas  no 

 período  de  03  de  novembro  de  2022  a  10  de  novembro  de  2022,  sendo 

 realizadas  exclusivamente  via  preenchimento  de  formulário  eletrônico  de 

 inscrição, no seguinte link:  https://forms.gle/TzE7FnaraVWUhZg49  . 

 Atenção  :  para  acessar  o  formulário  de  inscrição,  é  preciso  fazer  log-in  com  a  conta 

 Google  disponibilizada  pela  Ufes  –  a  mesma  usada  para  acessar  aulas  virtuais,  por 

 exemplo. 

 As  inscrições  realizadas  fora  do  período  estipulado  acima  poderão  ser 
 consideradas ou não, a critério de cada colegiado de curso. 

 SERÁ  PERMITIDA  A  INSCRIÇÃO  SIMULTÂNEA  PARA  ATIVIDADE 
 VOLUNTÁRIA EM MAIS DE UM TURNO OU DIA DO EVENTO. 

 ●  Dia  21/11/2022  para  organização  do  espaço  e  treinamento  (em 
 horário  a  ser  combinado  com  o  coordenador  de  curso  ou  professor 
 responsável pela Mostra) 

https://forms.gle/TzE7FnaraVWUhZg49


 ●  Dia 22/11/2022 período da manhã (7h às 11h); 

 ●  Dia 22/11/2022 período da tarde (13h às 17h); 

 ●  Dia 23/11/2022 período da manhã (7h às 11h); 

 ●  Dia 23/11/2022 período da tarde (13h às 17h). 

 ●  Dia  23/11/2022  período  da  noite  (17h  às  19h)  para  organização  do 
 espaço. 

 3.  DO PERFIL DO CANDIDATO 

 Estão  aptos  a  concorrer  no  presente  processo  seletivo  simplificado  alunos  da 
 Ufes  regularmente  matriculados  nos  cursos  do  CCJE,  em  pelo  menos  1 
 disciplina,  no  segundo  semestre  de  2022,  em  curso  de  graduação  (qualquer 
 período). 

 4.  DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 O  processo  de  organização  das  inscrições  de  monitores  voluntários  para 

 atuação  no  CCJE  durante  a  Mostra  de  Profissões  –  Ufes  –  2022  será 

 desenvolvido  por  meio  de  uma  etapa  única  de  seleção  dos  alunos  inscritos  por 

 curso. 

 Os  dados  dos  alunos  inscritos  serão  direcionados  para  cada  coordenador  de 

 curso e/ou professor responsável pela organização da Mostra. 

 O aluno irá atuar diretamente no espaço do seu respectivo curso. 

 5.  DOS RESULTADOS E COMPROMISSOS DOS PROFESSORES 

 Cada  curso  do  CCJE  deverá  indicar  até  10  de  novembro  de  2022  um  professor 

 (ou  um  grupo  de  professores)  responsável  pela  coordenação  dos  alunos 



 voluntários  que  atuarão  na  Mostra  de  Profissões,  no  seguinte  link: 

 https://forms.gle/megZDF7BzGwFzHTg7  . 

 O  resultado  das  inscrições  será  enviado  para  o  professor  responsável  no  dia  11 

 de novembro de 2022. 

 Os  professores  serão  responsáveis  por  entrar  em  contato  com  os  alunos  para 

 informar  que  foram  selecionados,  informar  qual  será  o  local  de  atuação,  e  agendar 

 os momentos de organização do espaço e treinamento. 

 Também  é  responsabilidade  do  professor  registrar  a  presença  dos  alunos  durante 

 o evento, e posteriormente enviar a listagem para a emissão do certificado. 

 6.  DOS COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 O  candidato  selecionado  deverá  atender  aos  compromissos  a  seguir,  para 

 participação na monitoria da Mostra de Profissões Ufes: 

 ●  Participar dos treinamentos nos dias e horários  agendados. 

 ●  Comparecer  nos  dias  e  horários  em  que  foi  selecionado  para  as 

 atividades na Mostra de Profissões Ufes 2022. 

 7.  DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES VOLUNTÁRIOS 

 ●  Auxiliar na organização do espaço do seu  curso. 

 ●  Atendimento  e  orientação  aos  visitantes  da  Mostra  de  Profissões 

 sobre os cursos, de acordo com o treinamento recebido. 

 ●  Auxiliar  na  organização  e  distribuição  dos  materiais  de  divulgação  do 
 curso, quando houver. 

 8.  DA CONCESSÃO DE CERTIFICADO 

 Será  disponibilizado  certificado,  na  modalidade  de  voluntário,  pela  atuação  como 

 monitor  na  mostra  de  profissões  com  a  carga  horária  referente  ao  período  de 

https://forms.gle/megZDF7BzGwFzHTg7


 atuação.  Por  exemplo,  ao  participar  em  dois  ou  mais  momentos,  o  certificado 

 trará a soma das horas atuadas. 

 9.     DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 As  informações  referentes  ao  processo  de  inscrição  para  seleção  de  monitores 

 voluntários  para  atuação  no  Centro  de  Ciências  Jurídicas  e  Econômicas  -  CCJE 

 durante  a  Mostra  de  Profissões  –  Ufes  –  2022  serão  publicadas  no  site 

 https://ccje.ufes.br/  e  será  solicitado  às  secretarias  do  CCJE  e  coordenadores  de 

 curso que façam a divulgação também via e-mail. 

 Vitória - ES, 03 de novembro de 2022. 

 HÉLIO ZANQUETTO FILHO 
 Diretor do CCJE 
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