
 

SELEÇÃO DE MONITORES 

Seleção de acadêmicos de graduação em enfermagem  

83ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn) 

IV Semana Integrada de Enfermagem do Amazonas XIX 

XIX Semana de Enfermagem da ESA/UEAXIV 

XIV Mostra Científica do Curso de Enfermagem da ESA/UEA 

 

A 83ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn), IV Semana Integrada de 

Enfermagem do Amazonas XIX, Semana de Enfermagem da ESA/UEA e a XIV 

Mostra Científica do Curso de Graduação de Enfermagem da ESA/UEA, que 

será realizada presencialmente no período de 12 a 20 de maio de 2022. Trata-

se de um evento cientifico que busca compartilhar e ampliar conhecimentos e 

experiências de discentes, docentes, profissionais de saúde e sociedade civil. 

A ABEn fomenta a importância da reflexão sobre o impacto da pandemia na 

sociedade brasileira e mundial e congrega esforços para propor uma reflexão 

profunda sobre o contexto atual e o futuro dos distintos cenários de atuação da 

Enfermagem. 

 

1. Objetivo: 

Selecionar estudantes de graduação do curso Bacharel em Enfermagem da 

Universidade do Estado do Amazonas, para compor a equipe de Monitoria para 

a 83ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn), IV Semana Integrada de 

Enfermagem do Amazonas XIX, Semana de Enfermagem da ESA/UEA e a XIV 

Mostra Científica do Curso de Graduação de Enfermagem da ESA/UEA, que 

será realizada no período de 12 a 20 de maio de 2022 no formato presencial.  

 

2. Das vagas: 

Serão disponibilizadas 40 (quarentas) vagas para suprir a demanda das 

equipes de Monitoria do evento. 

2.1 Das 40 (quarentas) vagas, 3 (três) serão destinadas para pessoas com 

deficiência (PcD). 

 



 

 

3. Requisitos para inscrição:  

3.1 Ter disponibilidade durante a TODO período da realização do evento.  

 

4. Inscrições: 

4.1 As inscrições estarão abertas no período de 04 a 05 de maio de 2022; 

4.2 A inscrição implica conhecimento e expressa aceitação das normas e 

condições estabelecidas nesta chamada, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento; 

4.3 Não serão aceitas inscrições posteriores à data acima estabelecida; 

4.4 O não atendimento dos requisitos para inscrição acarretará na 

desclassificação do processo seletivo;  

4.5  Será necessário o preenchimento do formulário eletrônico através do 

link disponível no site oficial da 83ª Semana Brasileira de Enfermagem 

(SBEn), IV Semana Integrada de Enfermagem do Amazonas XIX, 

Semana de Enfermagem da ESA/UEA e a XIV Mostra Científica do 

Curso de Graduação de Enfermagem da ESA/UEA. Os documentos 

exigidos no item 6, deverão ser enviados para o e-mail: 

selecaomonitoria22@gmail.com.  

4.6 As Pessoas com Deficiência deverão anexar ao formulário o laudo 

comprobatório do seu quadro. 

 

5. Documentos exigidos para seleção:  

a. Documento oficial de identificação com foto (digitalizado no formato 

pdf). 

b. Cópia de documento comprobatório de matrícula no curso Bacharel 

em Enfermagem, emitido no semestre corrente digitalizado no 

formato pdf). 

 

6. Seleção:  

6.1 A presente seleção será composta por única etapa, de caráter 

classificatório e eliminatório.  
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6.2 Os primeiros 40 (quarentas) inscritos que cumprirem os requisitos serão 

selecionados para compor a Monitoria se atenderem os requisitos. 

 

7. Resultado 

7.1 A lista com os resultados será divulgada no site da 83ª Semana, 

obedecendo à ordem de inscrição.  

7.2 A interposição de recurso deverá ser realizada com justificativa para o 

selecaomonitoria22@gmail.com em até 24h após a divulgação do 

resultado. 

7.3 Somente haverá nova convocação mediante desistência ou 

desligamento de pessoas classificadas que não preencher o formulário 

especifico no prazo de 2 (dois) dias. 

 

8. Das atribuições do monitor (a): 

9. Acolhimento da Comissão Organizadora, Convidados e Participantes da 

Semana de Enfermagem;  

a) Acompanhamento e organização das atividades da comunicação da 

Semana de Enfermagem;  

b)  Orientação e sinalização dos espaços para todas as atividades da 

Semana de Enfermagem;  

c) Prestação de informações e busca de soluções para os problemas;  

d)  Suporte nas apresentações e auxílio aos convidados. 

e) Condução das Listas de Presença;  

f) Apoio, suporte e organização antes e depois dos eventos intercorrentes;  

g) Relatoria das atividades do Seminário, conforme designação da 

Comissão Organizadora.  

 

12. Disposições Gerais:  

8.1 Conforme essa Chamada e às exigências da monitoria na Semana de 

Enfermagem deverão ser cumpridas as seguintes determinações:  

Para o recebimento da certificação de Monitoria:  

a) Participar de 100% das atividades solicitadas;  
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b) Cumprimento da carga horária total de trabalho designada no evento;  

c) Entregar no prazo solicitado pela Comissão Organizadora do Evento a 

relatoria das atividades prestadas.  

8.2. Características quanto ao ônus:  

a) As vagas de PcD estarão facultadas 20% da obrigatoriedade da carga 

horária da Monitoria;  

b) O monitor e monitora receberão certificado de 30 horas pelo trabalho 

desenvolvido;  

c) Contato com a comissão organizadora de monitoria: 

selecaomonitoria22@gmail.com. 

 

Comissão de Monitoria  
 

_____________________________     

Profa. Maria do Livramento Coelho Prata 

 

_____________________________ 

Profa. Milaine Gomes Vasconcelos 
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