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Chamada Pública  

Seleção de Monitores e Coordenação de Monitoria/Apoio Logístico-operacional 

11º Congresso Internacional da Rede Unida 

 

 

O 11º Congresso Internacional da Rede Unida será realizado na Cidade de Fortaleza, no 

Ceará, de 10 a 13 de abril de 2014. Com o tema central “Girar Vida, Políticas e 

Existências: a delicadeza da Educação e do Trabalho no cotidiano do SUS”, o evento 

visa contribuir propositivamente com os processos de mudança na formação e 

desenvolvimento de profissionais da área da saúde, bem como na transformação do 

modelo de atenção à saúde e na busca da consolidação do Sistema Único de Saúde em 

seus princípios e diretrizes. 

 

1 – Objeto: 

Chamada para candidatos/as à monitoria e coordenação de monitoria e apoio logístico-

operacional no 11º Congresso Internacional da Rede Unida que será realizado em 

Fortaleza, no Ceará, de 10 a 13 de abril de 2014. 

 

2 – Objetivo: 

Selecionar estudantes de graduação e pós-graduação (apenas residência em saúde e 

residência médica) e preceptores (dos programas de residência em saúde/médica e 

Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - PET-SAÚDE) com interesse em 

constituir equipes de monitoria e coordenação de monitoria e apoio logístico-

operacional para o 11º Congresso Internacional da Rede Unida. 

 

3 - Participantes:  

Os/as candidatos/as deverão ser brasileiros/as natos ou naturalizados/as que estejam 

matriculados ou que sejam preceptores de Instituições de Ensino Superior de 

Graduação, Residência em Saúde, Residência Médica e do Programa de Educação pelo 

Trabalho para Saúde - PET-SAÚDE em qualquer local do país. 
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4. Das vagas: 

Serão 300 vagas das quais 270 para Monitores e 30 para Coordenação de Monitoria e 

apoio logístico-operacional. 

4.1 – Candidatos/as à Monitoria: somente estudantes de graduação; 

4.2 – Candidatos/as à Coordenação da Monitoria ou atividades de apoio logístico-

operacional: alunos de pós-graduação (apenas residência em saúde e residência médica) 

e preceptores dos Programas de Residência em Saúde/Médica e Programa de Educação 

pelo Trabalho para Saúde (PET-SAÚDE). 

 

5 - Inscrições: 

As inscrições estarão abertas de 21 de janeiro a 09 de fevereiro de 2014.  

5.1 A inscrição do(a) candidato(a) implica conhecimento e expressa aceitação das 

normas  e  condições  estabelecidas  nesta chamada,  em  relação  às  quais  não  poderá 

alegar desconhecimento; 

5.2 - Não serão aceitas inscrições posteriores à data acima estabelecida; 

5.3 - Será desclassificado/a o/a candidato/a que fornecer informações não verídicas, não 

enviar os documentos necessários para comprovação da categoria estabelecida ou não 

atender os requisitos para inscrição como monitor/a, coordenador/a de monitoria. 

 

6 – Requisitos para a inscrição: 

a) Estar matriculado/a e//ou que exerça preceptoria em algum curso de graduação 

(licenciatura ou bacharelado), residência em saúde, residência médica e PET-SAÚDE; 

b) Ser maior de 18 anos até 01 de Janeiro de 2014; 

c) Ter disponibilidade integral durante a realização do evento, bem como nos 

períodos pré e pós-congresso se julgado necessário; 

d) Comprometer-se a participar do treinamento a distância e/ou presencial a ser 

definida pela Comissão Organizadora; 

e) Participação em processos de Educação Permanente em Saúde, espaços de 

organização de movimentos sociais/populares, experiências de extensão, entre outras. 

Será dada prioridade aos participantes do Projeto VER-SUS, atividades da Rede Unida, 

Comissão de Integração Ensino-Serviço, PET-SAÚDE e Movimento Estudantil, nessa 

ordem de importância. 
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7 – Documentos exigidos: 

a) Cópia de carteira de identidade (RG); 

b) Cópia de comprovação de matrícula em curso de graduação (licenciatura ou 

bacharelado), pós-graduação (residência) e/ou preceptoria (residência e PET-SAÚDE); 

c) Digitalização de comprovações de monitorias já participadas; 

d) Carta de intenção. 

 

7.1 - Carta de Intenção: 

e) O/a candidato/a deve elaborar uma carta de intenção contendo no cabeçalho: 

nome, endereço, telefone para contato com DDD, Instituição de Ensino. No corpo do 

texto com letra padrão TIMES NEW ROMAN, fonte 12 e espaçamento simples entre 

linhas, no máximo 2.500 caracteres com espaço.  

f) A carta de intenção deverá considerar preferencialmente:  

- As motivações para concorrer à monitoria ou coordenação de monitoria e apoio 

logístico/operacional; 

- Experiências em processos de Educação Permanente em Saúde ou extensão, espaços 

de organização de movimentos sociais/populares, entre outras tais como, Projeto VER-

SUS, atividades da Rede Unida, Comissão de Integração Ensino-Serviço, PET-SAÚDE, 

Movimento Estudantil, ou outras atividades afins.  

g) O candidato deverá comprovar experiência em pelo menos uma das atividades 

acima. 

 

Observação: As cópias da documentação e comprovação de monitorias ou coordenação 

de monitoria e apoio logístico/operacional devem ser digitalizadas com as seguintes 

características: formato PDF contendo o nome completo do/a candidato/a. Deverá ser 

enviado em anexo juntamente com a carta de intenção para o e-mail 

redeunidamonitores@gmail.com. 

 

8 – Seleção: 

O processo seletivo consistirá das seguintes fases: 

- Primeira Fase: Análise da documentação apresentada e comprovação de experiências 

prévias de monitoria. 

- Segunda Fase: Análise da carta de intenção. 

 

mailto:redeunidamonitores@gmail.com
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Observação: O não recebimento dos documentos exigidos, bem como as não 

comprovações, remeterão a desclassificação do candidato/a.  

A relação dos candidatos/as selecionados estará disponível em ordem alfabética, será 

divulgada no site oficial do Congresso a partir do dia 28 de fevereiro de 2014. 

9 – Disposições Gerais 

Conforme essa Chamada e as exigências da monitoria no 11º Congresso Internacional 

da Rede Unida deverão ser respeitadas as seguintes determinações: 

8.1 – Para o recebimento da certificação de monitoria: 

I - Participar de 100% das atividades solicitadas; 

II – Participação das atividades à distância e presenciais de preparação para monitoria; 

III - Cumprimento da carga horária total de trabalho designada no evento. 

8.2 – Características quanto ao ônus do candidato/a: 

I - Ao estudante portador de deficiência física estarão facultadas 20% da 

obrigatoriedade da carga horária da monitoria. 

II - A carga horária do monitor/a será obrigatoriamente 75% das atividades de 

preparação para monitoria; a distância 40% das atividades totais, presenciais e semi-

presenciais do Congresso 

III - Será assegurada, por parte da comissão organizadora geral do Congresso, a isenção 

da inscrição dos monitores(as) e dos coordenadores de monitoria no congresso. 

IV - Caso o número de candidatos(as) selecionados(as) supere o de vagas para 

provimento imediato, será constituído um banco de reserva para eventuais substituições. 

 

10 – Das atribuições do monitor e coordenador de monitoria 

São funções e atribuições do monitor do evento: 

- Acolhimento da Comissão Organizadora, Convidados e Participantes do Congresso; 

- Acompanhamento e organização das atividades da infraestrutura e comunicação do 

Congresso; 

- Ensalamento e sinalização dos espaços para todas as atividades do Congresso;  

- Guichê de Informações e soluções de problemas;  

- Entrega de material/bolsa em auxílio com a equipe de credenciamento; 

- Monitoria em todas as salas de apresentações/palestras e auxílio aos convidados;  

- Montagem e fiscalização do material (bolsas, data show, cartazes); 
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- Condução das Listas de Presença;  

- Apoio, Suporte e Organização antes e depois dos eventos intercorrentes; 

- Facilitador de rodas de conversa e oficinas de estudantes/VER-SUS além das 

atribuições anteriormente descritas; 

- Registro fotográfico do evento; 

- Relatoria de todo o evento e das atividades especificas que tiver inserido conforme 

designação da Comissão Organizadora; 

Observações: É fundamental que o monitor (a) participe de todas as atividades 

programadas pela Comissão Organizadora. Em relação aos coordenadores selecionados, 

além de todas as atribuições acima, deverão assumir a coordenação das atividades de 

um grupo de monitores a ser definido numericamente após finalização dessa seleção. 

 

11- Cronograma 

Atividade Data 

Divulgação da chamada 21/01/20014 

Período de recebimento de inscrição 21/01 a 09/02/2014 

Divulgação de inscritos 21/02/2014 

Divulgação dos Aprovados após recursos  28/02/2014 

Prazo para recurso 28/02 a 01/03/2014 

Divulgação dos Aprovados após recursos 04/03/2014 

Data do treinamento a ser definida 
 

 

 

 

Alcindo Antônio Ferla 

Coordenador Nacional da Associação Brasileira da Rede Unida 


