
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

EDITAL Nº 14/2018/PROEST

A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis (PROEST), em consonância com o disposto no Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), Decreto nº 7.234/2010, e nas
normas internas da UFS, torna público o Edital para Seleção de Monitores
que irão atuar na V Semac, voltados para estudantes de graduação da UFS
de todos os campi, de acordo com as condições aqui definidas.

1. DOS OBJETIVOS

1.1. O Edital de para Seleção de Monitores que irão atuar na V Semac tem
como objetivos:

1.1.1 Conceder auxílio de 200 reais para estudantes de graduação da
Universidade Federal de Sergipe para atuação como monitores na V
Semana Acadêmica da UFS, que ocorrerá de 5 a 9 de novembro de
2018;

1.1.2 Estimular a experiência técnico-científica dos estudantes através da
participação em eventos de natureza extracurricular;

1.1.3 Promover o exercício pleno de cidadania através da participação de
eventos de natureza técnico-científica.

2. DO CRONOGRAMA



2.1. As solicitações deverão ser feitas pelos estudantes de graduação
presencial, através de formulário eletrônico disponível no endereço
https://goo.gl/forms/79FBbMrwkdFkAvTr2, e de acordo com o
calendário proposto:

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Todos os estudantes de graduação regulares da Universidade
Federal de Sergipe poderão participar. É obrigatória a adesão prévia ao
Cadastro Único no SIGAA: Leia o manual. Será dada prioridade na
seleção aos estudantes admitidos na UFS em vagas específicas para
escolas públicas ou em vulnerabilidade socioeconômica.

4. DO NÚMERO DE VAGAS
4.1 Será disponibilizado um total de 400 auxílios, concedidos de acordo

com os critérios descritos no item 3.1 deste edital (prioritariamente,
admitidos em vagas específicas de escolas públicas alunos ou em
vulnerabilidade socioeconômica) e de acordo com a tabela abaixo:

Etapas Datas
1 Período de Submissão das inscrições 22 a 24 de outubro
2 Avaliação das inscrições 25 e 26 de outubro
3 Resultado preliminar (será divulgado na

página da Proest: www.proest.ufs.br) 26 de outubro
4 Período Recursal 29 de outubro
5 Resultado Final (será divulgado na

página da Proest: www.proest.ufs.br) 30 de outubro

CAMPUS VAGAS
SÃO CRISTÓVÃO 200
SÃO CRISTÓVÃO (POSGRAP) 120
ITABAIANA 20
LARANJEIRAS 10
LAGARTO 20
SERTÃO 10
SAÚDE (ARACAJU) 20



5. DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições deverão ser realizadas através de Formulário Eletrônico
disponível online em https://goo.gl/forms/79FBbMrwkdFkAvTr2, contendo
as seguintes informações:
a) Nome do aluno, matrícula, curso e campus em que estuda;
b) Dados bancários (Contas poupança, fácil, salário e contas de outras
pessoas não serão aceitas).

6. DA SELEÇÃO
6.1 Será dada prioridade para estudantes em vulnerabilidade
socioeconômica e oriundos de escola pública;
6.2. A seleção será feita através de ranqueamento a partir da realização
do Cadastro Único no SIGAA;
6.2 Em caso de empate entre dois estudantes, ficará com o auxílio aquele
que, no momento, não receber nenhum auxílio ou bolsa remunerada da
UFS (incluindo monitoria, Prodap e bolsas de pesquisa, extensão, etc.);
6.3 Persistindo o empate, ficará com o auxílio o estudante que recebe o
menor valor cumulativo de bolsas e auxílios.

7. DOS RECURSOS
7.1 Serão permitidos recursos apenas para situações comprovadas de
violação do previsto no edital e nos seus prazos, de acordo com o item
2.1.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Inscrições em desacordo com as condições estabelecidas neste
Edital serão indeferidas;
8.2. Os selecionados atuarão como monitores na V Semac, entre 5 e 9 de
novembro de 2018, nos turnos manhã, tarde ou noite. Será enviado uma
mensagem convocando os selecionados para treinamento;
8.3 Os selecionados deverão estar disponíveis na semana seguinte ao
encerramento da Semac, junto a seus grupos de trabalho, para
elaboração dos relatórios de participação no evento;



8.4. Compete à PROEST resolver os casos omissos e situações não
previstas no presente Edital.

São Cristóvão, 22 de outubro de 2018.

Prof. Dr. José Antonio Barreto Alves
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis em Exercício


