UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
GABINETE DA REITORIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM
NÚCLEO DE RELAÇÕES PÚBLICAS – NuRP
EDITAL DE CADASTRO PARA SELEÇÃO DE MONITORES PARA O MULTICOM – 1º
ENCONTRO MULTICAMPI DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA
BAHIA
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), por meio do Núcleo de Relações Públicas
(NuRP) da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), torna público que estará aberto
de 17 a 22 de abril de 2013 o período de cadastramento gratuito de estudantes dos
cursos de Comunicação Social desta instituição que queiram candidatar-se à seleção de
monitores do MultiCom – 1º Encontro Multicampi de Comunicação da UNEB que
será realizado nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2013, em Salvador.
1. Do Objeto
Tornar público o processo de seleção de 15 (quinze) estudantes dos cursos de
Comunicação Social da UNEB, regularmente matriculados a partir do 3º semestre, para
atuarem na condição de monitores do evento em referência.

2. Do Processo de Seleção
O processo de seleção de monitores será constituído de duas etapas: 1) cadastramento
e 2) avaliação oral e escrita. A avaliação acontecerá de forma presencial para os
estudantes do Campus I e via videoconferência, para os estudantes dos campi de
Juazeiro e Conceição de Coité.
O cadastramento será permitido aos estudantes que cumprirem os pré-requisitos
dispostos no item 3.1, regularmente matriculados nos cursos de Comunicação Social da
Instituição.
Serão convocados para a segunda etapa 30 (trinta) candidatos, referentes ao dobro do
número de vagas ofertadas.
A segunda etapa será dividida em 2 (duas) partes: a) apresentação oral e b) relatoria.
A apresentação oral e a relatoria serão realizadas no mesmo dia, em data e local
divulgados junto com a relação dos classificados para a segunda etapa.
A seleção ficará a cargo do Núcleo de Relações Públicas (NuRP), da Assessoria de
Comunicação da UNEB.

3. Da Inscrição

O cadastramento, que constitui a primeira etapa do processo de seleção, será realizado
mediante preenchimento do formulário de inscrição on-line, que estará disponível nos
endereços http://www.multicom.uneb.br e www.siscam.uneb.br no período de 17 a
22 de abril de 2013. O cadastramento é o instrumento de verificação dos pré-requisitos
expostos no item 3.1.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento de todas as normas e condições
estabelecidas neste Edital e a tácita aceitação dessas normas e condições, em relação
às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.1 Dos Pré-requisitos
Para se cadastrar o estudante deve cumprir os seguintes pré-requisitos:
1) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de Comunicação Social da
UNEB;
2) Estar cursando a partir do 3º semestre de seu curso;
3) Ter disponibilidade para realizar o treinamento previsto para o dia 10 de maio de
2013, com carga horária de 4 (quatro) horas, em local e horário a ser definido pelo
Núcleo de Relações Públicas;
4) Ter disponibilidade de 16 horas para dedicação à atividade de monitoria durante o
evento.

4. Da Classificação
1ª Etapa: Cadastramento – (2,5 PONTOS)
Os candidatos cadastrados que preencherem os pré-requisitos classificatórios,
obedecendo a seguinte ordem abaixo, serão convocados para a etapa de avaliação
presencial e deve:
a) Comprovar que se encontra regularmente matriculado a partir do 3º semestre
de integralização em um dos cursos de Comunicação Social da UNEB. A
comprovação permitirá ao candidato obter no máximo 2,0 (dois) pontos, sendo:
3º semestre
0,4 ponto

4º semestre
0,8 ponto

5º semestre
1,2 ponto

6º semestre
1,6 ponto

A partir do 7º semestre
2,0 pontos

b) Possuir maioridade civil, até o encerramento das inscrições desta seleção
(comprovar através de RG ou documento equivalente com foto) – (0,5 ponto).
Como critério de desempate para candidatos do mesmo semestre, será dada
preferência ao candidato de maior idade, considerando dia, mês e ano.
2ª Etapa: Avaliação Oral e Escrita – (7,5 PONTOS)
Os candidatos selecionados na 1ª Etapa se submeterão a uma avaliação oral e escrita
que será realizada pelo Núcleo de Relações Públicas (NuRP), no Campus I da UNEB e
nos Campi de Juazeiro e Conceição do Coité, via videoconferência, com o apoio dos

Colegiados dos cursos de Comunicação Social dos respectivos campi no dia 25 de abril
conforme cronograma que será divulgado junto com a Relação dos Convocados no site
www.multicom.uneb.br e no portal www.uneb.br, no dia 23 de abril de 2013. A
avaliação constará de duas partes:
1) Apresentação oral (3,5 PONTOS)
4.1. A apresentação oral será avaliada a partir de uma apresentação com duração de 5
(cinco) minutos sobre tema a ser sorteado no momento da avaliação, sendo observados
os seguintes aspectos:
a) planejamento;
b) coesão das ideias;
c) postura;
d) dicção;
e) controle emocional.
2) Relatoria (4,0 PONTOS)
A partir da exibição de um vídeo, os candidatos deverão desenvolver uma relatoria, de
no mínimo 20 (vinte) linhas, sobre o assunto tratado no vídeo. Os seguintes critérios
serão avaliados:
a) Ortografia;
b) Fidelidade ao tema tratado;
c) Coesão e coerência do texto.
5. Das Atividades
As atividades desempenhadas pelos monitores visam auxiliar a equipe organizadora nas
ações necessárias para que o MultiCom atinja seus objetivos de forma eficaz e eficiente.
Os monitores selecionados desenvolverão as seguintes atividades:
a) Recepcionar os participantes e convidados do evento;
b) Realizar o credenciamento dos participantes;
c) Esclarecer eventuais dúvidas dos participantes e convidados em relação à
programação do evento;
d) Orientar os participantes do evento quanto aos locais de realização das palestras
e grupos de discussão;
e) Auxiliar na organização do Coffee-Break;
f) Relatar as informações expostas nos Grupos de Discussão (GDs) em um
documento que será entregue a organização do evento;
g) Elaborar os slides das apresentações que serão realizadas pelos grupos de
discussão;
h) Incitar os participantes durante os grupos de discussão;
i) Auxiliar a equipe organizadora em qualquer outra atividade que seja necessária
para o bom andamento do evento.

6. Do Atestado
Os monitores receberão Atestado contabilizando 16 (dezesseis) horas de carga horária
referente às atividades de monitoria desempenhadas durante os dois dias de realização
do evento.
As atividades a serem desenvolvidas pelos monitores selecionados por meio deste
Edital são integralmente voluntárias – não sendo, portanto, remuneradas de
nenhuma forma. Também não haverá pagamento de bolsa ou auxílio de qualquer
natureza.
O deslocamento dos monitores com saída do Campus I da UNEB até o local do evento e
retorno à UNEB, assim como a alimentação serão garantidos pela organização do
MultiCom, nos dias de realização do evento.
7. Do Desligamento
Será desligado das atividades de Monitoria do MultiCom o candidato selecionado que:
a) Não comparecer ao treinamento;
b) Não assinar o Termo de Disponibilidade de 16 horas para a monitoria do evento;
c) Faltar a um (1) ou aos 2 (dois) dias de realização do evento sem justificativa
prévia e aceita pela organização do evento – em casos de emergências ou
urgências de saúde, o monitor deverá apresentar atestado médico (com carimbo
e CRM do profissional médico que subscreve o documento);
d) Tratar de forma ofensiva qualquer participante do evento, membro da equipe de
monitoria e da equipe organizadora do evento.
9. Do Resultado
O resultado final deste processo seletivo será divulgado no Portal da UNEB
(www.uneb.br) e no site www.siscam.uneb.br no dia 6 de maio de 2013.
10. Da Documentação para Efetivação do Termo de Compromisso
Os candidatos selecionados neste edital devem apresentar os seguintes documentos,
para efeito de efetivação do Termo de Compromisso a ser firmado entre a organização
do MultiCom e os monitores:





RG (Original e Xerox);
CPF (Original e Xerox);
Comprovante de Matrícula do semestre atual (Original e Xerox);
Declaração de disponibilidade de 16h para monitoria.

11. Do Cronograma
Período de Inscrições: 17 a 22 de abril de 2013
Divulgação de classificados para segunda etapa: 23 de abril de 2013,
Realização da segunda etapa- avaliação oral e escrita:
Dia 25 de abril de 2013 – 8 às 12h30 ou 14h às 17h30

Divulgação Resultado Final: 6 de maio de 2013
Treinamento: 9 de maio de 2013 (8h30 às 12h30) ou 10 de maio de 2013 (13h30 às
17h30).
12. Das Disposições Finais
O desenvolvimento das atividades requer dos candidatos assiduidade, pontualidade,
participação nas reuniões e observância às orientações recebidas pela Coordenação do
Processo de Monitoria do MultiCom – 1º Encontro Multicampi de Comunicação da
UNEB.
O recebimento do Atestado está necessariamente vinculado às devidas prestações de
contas das atividades.

