
EDITAL DE MONITORIA VOLUNTÁRIA NÃO REMUNERADA – 
EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019 

  

A Comissão Organizadora da EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019 
faz saber, por meio desta chamada, das inscrições para monitores 
voluntários não remunerados interessados em colaborar com a realização da 
Exposição, a acontecer do dia 21 ao 31 de outubro de 2019 e dá outras 
providências; 

1 – Das Vagas 

Será ofertado um total de 55 vagas de monitoria para trabalho não 
remunerado na Exposição através do apoio nas atividades em auditório e 
espaços organizacionais, bem como no auxílio à Comissão Organizadora da 
Exposição.  

2 - Dos Candidatos 

2.1.     Poderão se candidatar às vagas de monitoria voluntária, não 
remunerada para a EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019 todos os 
estudantes de cursos da área de Educação Física, Enfermagem, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrição 
e Medicina efetivamente matriculados em uma instituição de ensino superior 
cursando do 2º ao 10º período; 

2.2.     O candidato deve ter facilidade de comunicação e relacionamento 
interpessoal; 

2.3.     Os candidatos devem ter disponibilidade para participar das atividades 
da EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019, nos horários acordados com a 
Comissão Organizadora do evento. 

 

3 - Das Atividades 

3.1. Deverão os candidatos selecionados cumprir, quando solicitado, com as 
seguintes atividades: 

I – acompanhar e auxiliar as atividades de rotinas da EXPOSIÇAO 
INTERATIVA DO AVC 2019, incluindo as apresentações culturais e 
científicas durante os turnos do evento, segundo escala definida pela 
Comissão Organizadora; 

II – auxiliar os palestrantes em auditório, ministrantes de minicursos em sala 
de aula, bem como os professores avaliadores dos trabalhos; 

III – realizar as explicações relacionadas à Exposição; 

IV – realizar o controle e o registro da frequência dos participantes nos 
eventos do EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019; 

 

 



4 – Das Inscrições 

4.1. Antes da inscrição, o candidato deverá emitir um comprovante de 
matrícula através do sistema da sua instituição, de modo a confirmar possuir 
vinculo acadêmico com alguma IES; 

4.2. Os interessados em atuar como monitores voluntários não remunerados 
deverão realizar o envio do Comprovante de Matrícula válido para o e-
mail  centrodeestudos@ceir.org.br com titulo “INSCRIÇÃO MONITORIA 
VOLUNTÁRIA”; 

4.3. Período de Inscrições: INÍCIO – 02 de Outubro de 2019 / FINAL – 10 

de Outubro de 2019 ás 23:50h, no site do https://www.ceir.org.br/  ou 
http://www.pi.sesc.com.br/. 

4.4. As inscrições serão condicionadas à doação de 01 lata de leite em pó a 
ser doada para o programa Mesa Brasil Sesc; ou 01 pacote de fraldas 
adulto ou pediátrica a ser doado para o Centro Integrado de Reabilitação --
Ceir. O item escolhido deverá ser entregue na reunião de treinamento no dia 
15 de outubro de 2019, no horário especificado da reunião. 

 

5 – Da Seleção 

5.1. A seleção dos candidatos inscritos para a monitoria voluntária não 
remunerada da EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019 será feita através 
de entrevista presencial com a Comissão Organizadora. 

5.2. A entrevista ocorrerá no dia 15/10 das 13 ás 17h, no Auditório do Ceir 
localizado na Av. Higino Cunha, 1515 – Ilhotas, Teresina - PI, 64014-220. 

  

 6 – Do Resultado 

6.1. O resultado da seleção de monitores voluntários não remunerados será 
divulgado no site do Ceir (www.ceir.org.br), Sesc ( www.pi.sesc.com.br) e 
redes sociais (@ceir @sescpi) a partir do dia 11 de outubro de 2019. 

  

7 – Outras Providências 

7.1. Os candidatos selecionados para serem monitores voluntários deverão 
ter disponibilidade para participarem de reuniões com a Comissão 
Organizadora do evento; 

7.2. Ao final da EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019, os selecionados 
receberão certificado de participação como monitores, constando a carga 
horária mínima de 12h e máxima de 60h, dependendo das horas dedicadas 
ao evento.  

7.2.1. O evento será realizado em 10 dias, entre 21 a 31 de outubro. Cada 
dia de participação corresponderá a uma carga horária de 8 horas. 

7.2.2.Para realizar a carga horária mínima, o aluno deve participar de 3 
turnos  (correspondentes a um dia e meio). Os turnos escolhidos pelo aluno 
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poderão ser em dias diferentes, desde que completem os 3 turnos. A carga 
horária máxima consistirá em 14 turnos (correspondentes a 7 dias) de acordo 
com a disponibilidade do aluno. 

7.2.3. A escolha dos dias de participação de cada aluno será presencial, e 
realizada no dia 15 de outubro, no período de 13h às 16h, logo após 
treinamento inicial. Será obedecida a ordem de inscrição como critério de 
escolha os dias e horários; 

7.3. Os alunos não estiverem presentes no dia da entrevista e treinamento, 
serão eliminados deste processo de seleção; sendo a Comissão 
Organizadora autorizada a convocar pessoas que estejam na lista de 
espera; 

7.3. Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas à Comissão Organizadora 
da EXPOSIÇAO INTERATIVA DO AVC 2019 através do endereço eletrônico: 
centrodeestudos@ceir.org.br. 

 

Teresina (PI), 02 de Outubro de 2019 

 

Comissão Organizadora da Exposição Interativa do AVC 2019 

 

Benjamim Pessoa Vale 

Presidente Voluntário da Associação Reabilitar 

 

 

Leonardo Halley Pimentel 

Coordenador do Centro de Estudos do Ceir 

 

Fabiana da Silva Gomes 

Enfermeira Coordenadora do Projeto Pense Bem AVC 

 

Hellen Tyciane de Santana Gomes 

Coordenação de Educação em Saúde e Cuidado Terapêutico Sesc Ilhotas 

 


