
 

 

 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS 

 

A empresa UP CURSOS E EVENTOS, responsável pela organização do 
VIII ENFASE da FACULDADE ESTÁCIO DE SERGIPE, torna público os 
critérios de inscrição e seleção de monitores para participar da Comissão 
Organizadora do evento supracitado nos dias 04 e 05 de maio de 2018. 
 

1. DAS VAGAS 

- Serão ofertadas 8 vagas. 

 
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

I. Idade igual ou superior a 18 anos;  
II. Estar devidamente matriculado no Curso de Graduação em Enfermagem da 
Faculdade Estácio de Sergipe;  
III. Disponibilidade para atividades pré-evento e no dia de realização do 
mesmo;  
IV. Disponibilidade para participar de reuniões e atividades preparatórias para o 
evento. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

I. As inscrições serão realizadas no site da empresa UP CURSOS E EVENTOS 
através do link: http://www.upcursoseeventos.com.br/monitoriaenfase no 
período de 28 de março até as 00:00h do dia 03 de abril de 2018.  
 
II. Para inscrição serão necessários:  
a) Grade de Horários, informando nome do participante, matrícula e Curso de 
Graduação (à serem entregues no dia da seleção 05/04/2018 às 14 horas na 
dependências da faculdade Estácio-FASE. 
 
OBSERVAÇÃO: O Formulário de inscrição preenchido e a grade de horários 
deverão ser anexados no e-mail acima e levados no dia da seleção. 
 

4. DA SELEÇÃO 

I. Análise da documentação exigida para a inscrição conforme item 3 deste 
edital. 
II. Entrevista do candidato com o Presidente e a Coordenadora da Comissão 
Organizadora da UP CURSOS E EVENTOS no dia 05 de abril de 2018,  
 

http://www.upcursoseeventos.com.br/monitoriaenfase


 

 

 
 
Iniciando às 14:00h, na Faculdade Estácio de Sergipe (Sala divulgada em 
breve). 
 

5. DO RESULTADO 

O Resultado Final será divulgado no dia 06 de abril de 2018, às 18:00h, 
via e-mail. 
 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. Será assegurada ao candidato a isenção da inscrição no VIII ENFASE;  
II. O candidato classificado que não participar das reuniões do evento será 
eliminado e sua vaga será concedida a outro candidato; 
II. Os monitores receberão certificado de COMISSÃO ORGANIZADORA do 
evento com carga horária de 30horas; 
III. A UP CURSOS E EVENTOS arcará APENAS com o almoço do monitor; 
IV. Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação. 
V. Levar no dia da seleção os seguinte documentos:  
     - Grade de horários do ano 2018/1; 
     - Número de matricula; 
 
 
 

 
 
 
 

Aracaju, 28 de março de 2018. 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Felipe Johnnata Fidelis Neri Santos 

Diretor – UP Cursos e Eventos 
VIII ENFASE 

 
 
 
 

 


