
 

 
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA 

O XIV Encontro Regional Nordeste da Associação Brasileira de Educação Musical – 

ABEM, será realizado na Universidade Católica do Salvador - UCSAL, Campus de 

Pituaçu, na cidade de Salvador/Bahia, de 19 a 21 de setembro de 2018. Com o tema 

“Educação Musical em tempos de crise: percepções, impactos e enfrentamento”, o 

evento visa Promover o encontro de pesquisadores, professores e estudantes da área 

de educação musical, sobretudo da região Nordeste do Brasil, subsidiando o debate, o 

intercâmbio e a elaboração de estratégias que favoreçam a produção científica, a 

formação profissional, ações sociais e participação da comunidade acadêmica em 

políticas públicas da área 

 

1 – Objeto:  

Chamada para candidatos (as) à monitoria no XIV Encontro Regional Nordeste da 

ABEM, que será realizada na Universidade Católica do Salvador, Campus de Pituaçu, 

na cidade de Salvador/Bahia, de 19 a 21 de setembro de 2018. 

 

 2 – Objetivo:  

Selecionar estudantes de graduação com interesse em constituir equipes de monitoria 

e apoio logístico-operacional para o XIV Encontro Regional Nordeste da ABEM. 

 

3 - Participantes:  

Os/as candidatos/as deverão ser brasileiros/as natos ou naturalizados/as que estejam 

regularmente matriculados em cursos de Graduação em Música, de Instituições de 

Ensino Superior - IES da Bahia.  

 

4. Das vagas: 

 Serão 30 vagas das quais 15 para monitores, alunos da UCSAL e 15 para monitores 

de outras IES. 

 

5 - Inscrições:  

As inscrições estarão abertas de 20 a 31 de agosto de 2018, por meio de formulário 

online, disponível em: https://goo.gl/forms/4NQ2qWdT0W6MR7Gg2.  

https://goo.gl/forms/4NQ2qWdT0W6MR7Gg2


 

 
 

 

5.1 A inscrição do (a) candidato (a) implica conhecimento e expressa aceitação das 

normas e condições estabelecidas nesta chamada, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento; 

5.2 - Não serão aceitas inscrições posteriores à data acima estabelecida;  

5.3 - Será desclassificado/a o/a candidato/a que fornecer informações não verídicas, 

não entregar os documentos necessários para comprovação da categoria estabelecida 

ou não atender os requisitos para inscrição como monitor/a.  

 

6 – Requisitos para a inscrição:  

Durante o preenchimento do formulário de inscrição, o(a) candidato(a) deverá enviar os 

seguintes documentos: 

a) Estar matriculado (a) em algum curso de graduação em música (licenciatura ou 

bacharelado);  

b) Ser maior de 18 anos;  

c) Ter disponibilidade de 3 manhãs ou 3 tardes (com 5 horas de duração cada) durante 

a realização do evento, bem como nos períodos pré e pós-congresso se julgado 

necessário;  

d) Comprometer-se a participar do treinamento presencial, no dia 17 de setembro de 

2018 das 16 às 18:30 na UCSAL, no Campus de Pituaçu, Salvador/Bahia.  

 

 7 – Documentos exigidos:  

a) Cópia de carteira de identidade (RG) e CPF;  

b) Cópia de comprovação de matrícula em curso de graduação em música (licenciatura 

ou bacharelado);   

d) Formulário de Inscrição com carta de intenção, explicando as motivações para 

concorrer à monitoria. 

 

8 – Seleção:  

O processo seletivo consistirá das seguintes fases:  

- Primeira Fase: Análise da documentação apresentada e da disponibilidade de 

candidato; 

 - Segunda Fase: Análise da carta de intenção. 



 

 
 

 

Observação: O não recebimento dos documentos exigidos, bem como as não 

comprovações, remeterá à desclassificação do candidato/a.  

A relação dos candidatos/as selecionados, com o resultado preliminar, estará disponível 

em ordem alfabética, será divulgada em www.abemnordeste2018.wordpress.com partir 

do dia 06 de setembro de 2018. A interposição de recurso poderá ser feita até o dia 10 

de setembro de 2018, por via eletrônica, a ser enviado para o endereço 

jaqueline.leite@ucsal.br. O resultado final será publicado no dia 12 de setembro de 

2018.   

 

9 – Disposições Gerais  

Conforme essa Chamada e as exigências da monitoria no XIV Encontro Regional 

Nordeste da ABEM deverão ser respeitadas as seguintes determinações:  

9.1 – Para o recebimento da certificação de monitoria: 

 I - Participar de 100% das atividades solicitadas, considerando que receberá um 

certificado de 20 horas de monitoria. 

II – Participação das atividades presenciais e/ou à distância de preparação para 

monitoria. 

9.2 – Características quanto ao ônus do candidato/a: 

 I - Ao estudante portador de deficiência física estarão facultadas 20% da 

obrigatoriedade da carga horária da monitoria.  

II - Será assegurada, por parte da comissão organizadora geral do evento, a isenção da 

inscrição dos monitores (as) aprovados na jornada.  

III - Caso o número de candidatos (as) selecionados (as) supere o número de vagas 

para provimento imediato, será constituído um banco de reserva para eventuais 

substituições.  

 

10 – Das atribuições do monitor  

São funções e atribuições dos monitores do evento:  

- Acolhimento da Comissão Organizadora, Convidados e Participantes do evento;  

- Acompanhamento e organização das atividades da infraestrutura e comunicação do 

evento; 

- Direcionamento e sinalização dos espaços para todas as atividades do evento; - 

Guichê de informações e soluções de problemas; 

http://www.abemnordeste2018.wordpress.com/


 

 
 

 

- Entrega de material/bolsa em auxílio com a equipe de credenciamento;  

- Monitoria em todas as salas de apresentações/palestras e auxílio aos convidados;  

- Montagem e fiscalização do material (bolsas, data show, cartazes);  

- Condução das Listas de Presença;  

- Apoio, Suporte e Organização antes e depois dos eventos intercorrentes; 

- Registro fotográfico do evento;  

- Relatoria de todo o evento e das atividades especificas nas quais estiver inserido(a), 

conforme designação da Comissão Organizadora.  

Observações: É fundamental que o monitor (a) participe de todas as atividades 

programadas pela Comissão Organizadora.  

 

11. Cronograma 

 

Atividade Data 

Divulgação da Chamada 21 de agosto de 2018 

Período de Inscrições 24 de agosto a 03 de setembro de 2018 

Divulgação dos Inscritos 04 de setembro de 2018 

Divulgação do Resultado Preliminar 06 de setembro de 2018 

Prazo para Recurso 10 de setembro de 2018 

Divulgação do Resultado Final 12 de setembro de 2018 

Data do Treinamento 17 de setembro de 2018 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

Flávia Candusso 
Coordenadora Geral do Evento 


