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EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTARIA 

11 ª JORNADA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DE GERONTOLOGIA – 

 

A Associação Brasileira de Enfermagem Seção Minas Gerais estará sediando à 11 ª JORNADA BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM DE GERONTOLOGIA. 

 

O presente edital se refere a seleção de monitores voluntários para desenvolver atividades diversas durante o 

processo de preparação da 11 ª JORNADA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DE GERONTOLOGIA que ocorrerá 

na primeira quinzena de julho de 2017 em Belo Horizonte.  

 

DAS VAGAS 

Serão oferecidos 30 vagas de monitoria voluntaria. Os candidatos classificados a partir da 31ª colocação irão compor 

um quadro de reserva podendo ser convocado, conforme a necessidade da Coordenação Geral do evento. 

 

DOS CRITERIOS DE PARTICIPAÇAO 

 Ser estudante de graduação e pós graduação de Enfermagem nos diferentes períodos da formação. 

 Residir na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 Ter disponibilidade de cumprimento da carga horaria de 10 horas semanais. 

DO PROCESSO DE SELETIVO 

a) Documentos para inscrição – histórico escolar e/ou comprovante de matrícula; carta de intenção (máximo 

de 01 lauda); e formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO 1). 

b) Período para inscrição- O aluno deverá fazer sua inscrição através do e-mail monitoriajbeg@gmail.com 

anexando a documentação exigida conforme o edital. Os e-mails serão recebidos a partir do dia 08/05 até 

o dia 19/05/2017. Não serão aceitos e- mail posteriores após essa data. 

c) Entrevista – A entrevista será agendada pela Comissão de Infraestrutura, havendo a participação da 

Coordenação Geral do Evento, compondo a banca avaliadora, no período entre os dias 22 a 31 de maio de 
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2017. O critério de seleção dos candidatos será definido pelo(s) membros da banca avaliadora, sendo 

analisado conforme a seguinte distribuição de pontos, explicitados abaixo: Carta de Intenção (40 pts.) e 

Entrevista (60 pts.). Serão classificados os candidatos que tiverem 60% no total das notas, seguindo a 

ordem de classificação.  

d) Resultado – O resultado será divulgado a partir do dia 02/06/2017. O candidato selecionado receberá por 

e-mail a data do primeiro encontro para início das atividades. 

DAS ATIVIDADES 

As atividades a serem desenvolvidas serão coordenadas pela Coordenação Geral da 11 ª JORNADA BRASILEIRA 

DE ENFERMAGEM DE GERONTOLOGIA e suas sub comissões descritas a seguir: 

I- Comissão Científica. 

II- Comissão de Registro e Documentação. 

III- Comissão de Finanças e Tesouraria. 

IV- Comissão de Comunicação. 

V- Comissão de Infraestrutura. 

VI- Comissão Social e Cultural. 

Serão desenvolvidas atividades administrativas ( registro, elaboração de atas, contatos telefônicos, respostas a e-

mail, organização de pastas, etc.) e participação em reuniões de trabalho, visando a organização do evento. 

O Local de trabalho será concentrado no endereço da ABEN MG (AV. Professor Alfredo Balena, 189, sala 408. 

CEP: 30.130-100 - Belo Horizonte - MG.) com possibilidades de deslocamentos, conforme a necessidade das 

atividades solicitadas pela Coordenação Geral do evento. 

A carga horaria semanal serão de 10 horas, computada em lista de presença. 

 

DOS BENEFICIOS 

O monitor voluntario classificado e no exercício da s suas funções terão os seguintes benefícios: 

a) isenção da inscrição do evento. 

b) Certificado das horas trabalhadas na função de monitoria voluntaria, expedido pela ABEN MG. 
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Registre-se e cumpra-se. 

Belo Horizonte, 05 de maio de 2017. 

Profa. Samira Auxiliadora Pereira (Coordenadora da Comissão de Infraestrutura) 

Profa. Lívia Cozer Montenegro (Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem - MG) 

 

ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE INSCRIÇAO 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTARIA 

11º JORNADA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM DE GERONTOLOGIA – 1ª CHAMADA 

 
 
NOME: 
 
CONTATO TELEFONICO CELULAR                                             RESIDENCIAL 
 
 
ENDEREÇO 
 
 
E MAIL 
 
 
INSTITUIÇAO DE ENSINO SUPERIOR 
 
 
PERIODO 
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