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EDITAL N° 15/2019, de 02 de setembro de 2019 
 

SELEÇÃO DE MONITORES PARA A VII ÓRBITA 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus Cabedelo, torna 

público o presente Edital de Convocação para inscrição de 30 (trinta) monitores para a “VII ÓRBITA 

– Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo”. O presente Edital se destina 

aos discentes do Campus Cabedelo, cujas inscrições serão submetidas a processo de seleção, 

tendo em vista que os monitores serão certificados e avaliados com uma nota do 4º bimestre para 

todas as disciplinas.  

 

 

2. OBJETIVO 

 

 

O presente edital tem por objetivo divulgar a chamada para inscrição de monitores para a “VII - 

ÓRBITA – Semana de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia de Cabedelo” no ano de 2019, cujo 

temática será “Desenvolvimento Sustentável: um giro em torno das ciências”. 

 

 

3. CRONOGRAMA 

 

 

Publicação do Edital 02 de setembro de 2019 

Inscrições 03 a 09 de setembro de 2019 

Análise e seleção das inscrições 12 de setembro de 2019 

Divulgação do resultado 14 de setembro de 2019 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

 

• As inscrições serão realizadas através do link: https://forms.gle/GfY9XGtEqaN5DmiC8 . 

 

https://forms.gle/GfY9XGtEqaN5DmiC8
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• Só poderão participar deste edital estudantes regularmente matriculados nos cursos 

técnicos integrados do IFPB- Campus Cabedelo que estejam cursando o 3º Ano. 

 

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

• Para efeito de seleção, poderão concorrer à Monitoria do Órbita, apenas os alunos do 3° 

Anos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Recursos Pesqueiros, Meio 

Ambiente e Multimídia. Serão selecionados 30 candidatos com maior pontuação de CRE, 

sendo 10 alunos de cada curso. 

 

• Os critérios de desempate do edital serão data de nascimento (prioridade para estudantes 

mais velhos). 

 

• Os monitores atuarão durante todo o evento “VII – Órbita 2019”, conforme escala 

elaborada previamente pela comissão organizadora, respeitando as limitações individuais. 

Ressalta-se que há atividades da Monitoria também antes (planejamento) e depois do 

evento. 

 

• Atividades que competem ao monitor:  

  a) Auxiliar na organização prévia ao evento; 

  b) Colaborar nas inscrições e certificações do evento; 

  c) Receber e acompanhar visitantes;  

  b) Montar e desmontar equipamentos de multimídia em salas;  

  d) Prestar informações das atividades durante o evento;  

  e) Ajudar na logística de realização do evento; 

  f) Zelar pela boa organização do evento; e,  

  g) Colaborar nas diversas atividades da comissão organizadora. 

 

• Todos os monitores selecionados deverão, obrigatoriamente, participar das reuniões 

organizadoras do evento. 

  

• Os monitores selecionados ficarão sob responsabilidade da subcomissão de logística, cujo 

presidente será o Técnico Administrativo Dhieggo Nascimento. 

 

• Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Comissão Geral Organizadora do 

evento, instituída mediante Portaria n° 084/2019 DG-CB-REITORIA-IFPB. 
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6. DA AVALIAÇÃO 

 

 

• Os monitores serão avaliados por uma comissão de avaliação formada por servidores do 

IFPB. 

 

• A nota da avaliação constará como uma nota do 4o bimestre para todas as disciplinas em 

que o aluno estiver matriculado. 

 

 

 

Cabedelo 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Lício Romero Costa 

Diretor Geral do Campus Cabedelo 

 


