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EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA DA II CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO – CONAPE 2022 

 

1. DO EVENTO 

1.1. O presente Edital dispõe sobre o processo de inscrição e seleção de monitores para a II Conferência Nacional 

Popular de Educação (CONAPE 2022), que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2022, no Centro de 

Convenções de Natal-RN (localizado no endereço: Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz, s/n, Ponta Negra, Natal - 

RN, CEP.: 59090-002), conforme as normas e condições descritas abaixo.  

2. DAS VAGAS 

2.1 Serão selecionados 100 discentes de cursos de graduação e de pós-graduação das instituições públicas de ensino 

superior do Rio Grande do Norte, listadas no quadro 01 abaixo, para auxiliarem nas diversas atividades da 

Conferência, nos turnos da manhã, tarde e/ou noite. 

Quadro 01 - Vagas por instituição 

INSTITUIÇÃO VAGAS 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 50 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 20 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 10 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP) 10 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 10 

TOTAL 100 

 
2.2 A coordenação do CONAPE 2022 poderá convocar número superior de monitores, respeitada a lista de inscritos, 
caso considere necessário para atendimento ao evento.  
 
2.3  Discentes de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, poderão se inscrever, estando a seleção 
condicionada à oferta de vagas. 
 
3. DOS CANDIDATOS 
 
3.1 Poderão se inscrever discentes regularmente matriculados em um curso de graduação ou pós-graduação das 
instituições listadas no quadro 01 (acima) ou enquadradas no item 2.3, nas modalidades presencial ou à distância. 



 
3.2 Ter disponibilidade para atuar em um ou mais períodos do evento, conforme declaração realizada no formulário 
de inscrição. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1 As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 13 a 30 de junho, mediante o preenchimento 
de formulário eletrônico acessado por intermédio do link https://forms.gle/THPzw73jMCcbivP76 
 
5. DA SELEÇÃO 
 
5.1 A seleção ocorrerá mediante análise das informações enviadas no formulário de inscrição. 
 
5.2 Os critérios de seleção serão: ordem de inscrição e disponibilidade de horários nos dias do evento. 
 
Parágrafo único: Caso o número de inscrições das instituições não atinjam a quantidade reservada no Quadro 1, as 
vagas serão redistribuídas para as demais instituições. 
 
5.3. No critério de desempate, terá vantagem o aluno que tiver a maior disponibilidade de participar nos turnos do 
evento. 
 
5.4 O resultado das inscrições será divulgado a partir de 05 de julho no endereço eletrônico https://ce.ufrn.br/ e 
informado via e-mail para o candidato. 
 
6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MONITORES 
 

6.1 Participar de reuniões de orientação às atividades a serem desempenhadas, se houver. 
 
6.2 Durante o evento, desempenhar atividades de suporte, tais como: credenciamento, prestação de informações e 
orientações diversas, distribuição de materiais, apoio logístico na apresentação dos convidados, suporte ao trabalho 
de secretaria do evento, entre outros, orientadas pela equipe coordenadora da monitoria e atribuídas de acordo com 
disponibilidade de horários. 
 
7. DO CRONOGRAMA 
 
7.1 Inscrições: 13 a 30 de junho de 2022. 
 
7.2 Divulgação do resultado final dos monitores selecionados: a partir de 05 de julho de 2022. 
 
7.3 Evento: 15 a 17/07/2022. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 Os estudantes selecionados receberão um certificado de participação como monitor do evento no total de horas 
de sua atuação. 
 
8.2 O aluno receberá material de identificação como monitor do evento. 
 
8.3 Ao monitor será concedida ajuda de custo para transporte, na abrangência da Região Metropolitana de Natal, a 
ser definido o valor. 
 
8.4 Será fornecida alimentação aos monitores que atuarem em mais de um turno no mesmo dia. 
 
8.5. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela coordenação do evento. 
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