
            

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O II Encontro de Letras do 

Litoral Norte da Paraíba 

Letras em diálogo: Língua, Literatura e Cultura 

 

 

EDITAL 01/2019 

 

A comissão organizadora do II Encontro de Letras do Litoral Norte da Paraíba – 

II ELLIN PB torna públicas as normas e os procedimentos para a seleção de 

MONITORES destinados a atuarem nas atividades do evento, que será realizado 

no Campus IV (unidade de Mamanguape-PB) da Universidade Federal da Paraíba, 

no período de 24 a 26 de abril de 2019, e tem por objetivo promover reflexões e 

diálogos sobre a temática Língua, Literatura e Cultura.  

 
Art.1º. Das disposições preliminares 
 

1.1 Serão destinadas 35 vagas para monitores; 



1.2  Os monitores iniciarão os trabalhos três dias úteis após a divulgação da 

lista de selecionados; 

1.3 Os monitores devem ter disponibilidade para atuarem presencialmente 

nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2019, bem como para participarem das 

reuniões e atividades preparatórias; 

1.4 Não haverá pagamento de bolsa ou quaisquer outros tipos de 

remuneração; 

1.5  Serão fornecidos certificados de participação de 40h para todos os 

monitores selecionados; 

1.6  Os monitores selecionados estarão isentos da taxa de inscrição do 

evento; 

1.7  A inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação das normas 

aqui estabelecidas. 

 
Art.2º Da descrição das atividades 
 

2.1 Os monitores poderão desenvolver trabalhos na secretaria e no 
cerimonial do evento, a exemplo da alocação de salas de aula, da recepção 
dos participantes, da composição de mesas de credenciamento, do suporte 
aos docentes e conferencistas convidados, da conferência de inscrições via 
e-mail, da emissão de certificados ou outras atividades, de natureza 
semelhante, definidas pela comissão organizadora. 

 
Art.3º Das inscrições 
 

3.1 As inscrições deverão ser feitas via e-mail da secretaria do evento: 

secretariaellinpb@gmail.com, no período de 11 de fevereiro de 2019 a 

15 de fevereiro de 2019, por meio da ficha de inscrição anexada a este 

edital; 

3.2 Poderão se inscrever alunos dos cursos de graduação em Letras 

Português, Inglês, Espanhol e do Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS) do campus IV – Mamanguape; 

mailto:secretariaellinpb@gmail.com


3.3 O candidato à monitoria deve estar inscrito no evento como ouvinte ou 

com apresentação de trabalho. 

 

Art.4º Do processo seletivo 

4.1 Serão selecionados monitores atendendo à distribuição abaixo: 

• Cinco monitores do segundo semestre; 

• Cinco monitores do quarto semestre; 

• Cinco monitores do sexto semestre; 

• Cinco monitores do sétimo semestre; 

• Cinco monitores do curso de Letras/ Espanhol a distância; 

• Cinco monitores do curso de Letras/ Inglês a distância; 

• Cinco monitores do Metrado Profissional em Letras (PROFLETRAS); 

 

4.2 Serão utilizados como critérios de seleção a disponibilidade de tempo e 

a justificativa dos inscritos para atuar na monitoria. Ambos os critérios 

serão analisados por meio da ficha de inscrição. 

Art.5º Do resultado da seleção 

5.1 A divulgação dos candidatos aptos a participar do II Encontro de 

Letras do Litoral Norte da Paraíba será feita na data de 20 de fevereiro de 

2019 no site do evento: http://www.ccae.ufpb.br/ellin/ 

 

Art.6º Das considerações finais 

6.1 O não cumprimento, por parte dos monitores, das normas e 

determinações deliberadas pela Comissão Organizadora resultará na 

eliminação do monitor das suas funções; 

6.2 A não participação dos selecionados em qualquer das fases do 

processo implicará em sua automática eliminação; 

http://www.ccae.ufpb.br/ellin/


6.3 Não havendo o número determinado de inscritos por turma, serão 

convidados os classificados em ordem crescente. 

 

Mamanguape, 11 de fevereiro de 2019 

Comissão Organizadora 

Secretaria do evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



            

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITOR(A) DO II ELLIN-PB 
 

DADOS PESSOAIS 

NOME COMPLETO: 
 
CURSO: 
 
PERÍODO: 
 
MATRÍCULA:                                                                                                   
 
ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: 
 
E-MAIL: 
 

DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO 

 
24/04/2019          (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 
 
25/04/2019          (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 
 
26/04/2019          (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 
 

JUSTIFICATIVA PARA PARTICIPAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


