
EDITAL 01/2019  

CHAMADA PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA NO II CIHIS/UFSM 

DISPOSIÇÕES GERAIS:  

A organização do II Congresso Internacional de História – UFSM (CIHIS) abre, por meio deste, 

80 vagas de monitoria visando auxiliar no evento que acontecerá entre os dias 05 e 07 de 

novembro de 2019. Abaixo seguem os critérios de inscrição/seleção:  

1. Estar devidamente matriculado nos cursos de história da UFSM e/ou no Programa de Pós-

Graduação em História da UFSM.  

2. Disponibilidade de horários tanto nos dias do evento, como também na reunião que será 

realizada anteriormente ao evento para orientações gerais. 

3. Preencher corretamente o formulário online de inscrições com nome, matrícula, e-mail e 

demais informações solicitadas. Atenção: a seleção respeitará a ordem de inscrição. 

4. Os monitores e monitoras voluntárias ganharão certificado de ouvinte do evento e isenção 

do pagamento (ouvinte ou apresentação).  Atenção: caso o selecionado ou selecionada 

já tiver efetuado o pagamento o valor não será reembolsado.  

DAS ATRIBUIÇÕES:  

1. Auxiliar nas funções de secretariado do evento: inscrições; distribuição de materiais; 

indicação/auxílio das salas/auditórios nas quais ocorrerão as atividades da programação;  

2. Auxiliar no andamento dos eixos temáticos; distribuição de quaisquer orientações gerais 

aos/às coordenadoras dos STs; ficar responsável pela lista de presença; abrir salas dos 

STs; auxiliar no controle de tempo dos STs, se preciso for.  

3. Auxiliar nas demais demandas das atividades de organização do evento 

4. Comparecer na reunião de orientações gerais que acontecerá no dia 29 de outubro de 

2019, na sala 2173 no prédio 74 A em UM dos seguintes horários: as 13:00 horas ou 

as 17:30 hs.  

DAS INSCRIÇÕES:   

Interessadas/os devem se inscrever através do formulário até o dia 20 de outubro de 2019 através 

do link: https://forms.gle/xxFw86XDKVJ4iywk9  

DO RESULTADO:  

O Resultado da chamada para a monitoria voluntária sairá no dia 23 de outubro (quarta-feira) 

na página do facebok. Além disso, a comissão entrará em contato com as/os selecionadas/os por 

e-mail. 

II CIHIS UFSM, 02 de outubro de 2019  
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