
 

Edital de Monitoria 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA DO IV 

ENCONTRO PERNAMBUCANO DOS ESTUDANTES DE LETRAS - EPEEL 

 

A Comissão Organizadora do IV Encontro Pernambucano dos Estudantes de 

Letras (EPEEL) torna público para os estudantes de Letras, das unidades 

acadêmicas do estado de Pernambuco, as inscrições para a seleção de 25 

(vinte e cinco) candidatos ao PROGRAMA DE MONITORIA do IV EPEEL, que 

se realizará entre os dias 25 e 28 de abril de 2013: 

 

1. INSCRIÇÃO para a monitoria 

1.1. Período: de 20/01/2013 a 05/02/2013 (até 23h: 59min – horário local) 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Fomentar o interesse dos alunos pelo curso de Letras; 

2.2. Intensificar a cooperação entre estudantes e profissionais pesquisadores 

da área de Letras do estado de Pernambuco; 

2.3. Atender a demanda de pessoal para o IV EPEEL. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1. Cursar Letras em uma das instituições do estado de Pernambuco; 

3.2. Estar disponível integralmente no período de 25 a 28 de abril de 20131. 

3.3. Enviar ficha de inscrição do Monitor para o e-mail 

monitoriaepeel2013@hotmail.com. 

                                                             
1
 Poderá haver rodízio entre os monitores. 

mailto:monitoriaepeel2013@hotmail.com


3.4. Enviar comprovante de matrícula 2012.2 (apenas para as universidades 

que entraram em greve ou ainda não geraram matrícula) ou 2013.1, em cópia 

digitalizada, no ato da inscrição. 

3.5. As inscrições serão analisadas pela Comissão Organizadora do IV EPEEL, 

ou a quem ela delegar. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. O processo seletivo para as vagas do programa de monitoria será 

realizado por componentes da Comissão Organizadora do IV EPEEL, ou a 

quem ela delegar. 

4.2. A seleção será constituída de 2 (duas) fases. A 1ª. Fase consistirá na 

análise da ficha de inscrição e dos documentos solicitados, conforme ponto 3 

(três) do presente edital. A 2ª. fase  constituirá em entrevista dos candidatos 

selecionados na 1ª. Fase por componentes da Comissão Organizadora do IV 

EPEEL, ou a quem ela delegar. 

4.3. Os candidatos receberão, via e-mail, a confirmação da inscrição, bem 

como informações sobre data, local e horário da entrevista. O não 

comparecimento no dia e horário previstos para a entrevista acarretará no 

cancelamento da sua inscrição. 

4.4. As duas fases da seleção terão caráter eliminatório. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

5.1. Participar de todas as reuniões convocadas para a organização dos 

trabalhos de monitoria. 

5.2. Estar disponível integralmente no período de 25 a 28 de abril de 2013. 

5.3. Executar as tarefas que lhe forem designadas pelo coordenador de 

Monitoria. 

5.4. A ausência, sem aviso prévio e comprovado, em qualquer uma das 

reuniões convocadas determinará a substituição do monitor. 

5.5. Será obrigatório o uso de uniforme determinado pela Comissão 

Organizadora do evento. 

 

6. DAS VETAÇÕES À MONITORIA 



6.1. É vedado ao monitor, em quaisquer circunstâncias ausentar-se do local do 

evento, exceto quando determinado pelo coordenador de Monitoria. 

 

7. DO RESULTADO 

7.1. Os resultados serão divulgados pela Comissão Organizadora do IV EPEEL 

por e-mail e no site da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras (ExNel); 

7.2. Os candidatos aprovados deverão enviar um e-mail para a comissão 

confirmando sua presença no evento. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Durante a seleção, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora do IV EPEEL, e qualquer recurso deverá ser dirigido à comissão 

de monitoria; 

8.2. Não será atribuída qualquer remuneração ou bolsa ao monitor; 

8.3. Serão concedidos certificados aos monitores que cumprirem 100% das 

atividades designadas; 

8.4. Haverá a formação de um cadastro de reservas, além das 25 (vinte e 

cinco) vagas selecionadas, em função das necessidades ou demandas do 

evento. 

 

Recife/Nazaré, 18 de janeiro de 2013. 

Comissão Organizadora do IV EPEEL. 


