
Chamada Pública 08/2022

Seleção de monitores para o XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia

(1ª Chamada)

Prezados colegas,

A Comissão Organizadora do XXXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, evento a ser realizado
entre os dias 20-25 de agosto de 2022 em Curitiba, Paraná, divulga a presente chamada
pública e convida os estudantes de instituições de ensino superior do país para participarem
como monitores (equipe de apoio) durante as atividades da programação do evento, nos
termos aqui estabelecidos.

1.  Objetivo

Selecionar estudantes de graduação e pós-graduação, devidamente matriculados, e
vinculados a instituições de ensino superior do país para atuarem como monitores
voluntários não-remunerados (equipe de apoio) e auxiliarem a Comissão Organizadora e
Comissão Científica durante as atividades previstas na programação do XXXIV CBZ.

2. Equipe de apoio

A equipe de apoio será composta por monitores que auxiliarão nos seguintes aspectos da
programação:

A. Auxiliar na retirada de materiais na secretaria;
B. Dar assistência aos congressistas na recepção ao centro de convenções e em sua

movimentação e direcionamento aos espaços internos;
C. Dar assistência aos ministrantes de minicursos, palestrantes e mesas-redondas;
D. Dar assistência aos congressistas na sessão de pôsteres e nas apresentações orais;
E. Auxiliar a Comissão Organizadora e Comissão Científica.

3. Os monitores receberão:

A. Isenção de inscrição dos monitores – livre acesso às atividades do evento;
B. certificado de participação para os monitores;
C. treinamento e orientação.



4. São de responsabilidade da Comissão Organizadora:

A. dar o devido treinamento para os monitores;
B. definir a grade horária de atuação dos monitores (juntamente com os monitores

selecionados);
C. possibilitar e otimizar a atuação dos monitores nas atividades de seu maior interesse

e afinidade.

5. Requisitos para seleção dos monitores

A. Dedicação mínima de 4,5h/dia;
B. Estar regularmente matriculado na graduação ou pós-graduação.

6. Seleção dos monitores

Serão selecionados até 36 monitores e faremos uma lista adicional de 20 suplentes, que
poderão ser convocados conforme demanda e/ou desistência. Os seguintes critérios de
seleção serão utilizados:

A. relação com Zoologia ou atuação em Zoologia e áreas afins;
B. será valorizada a fluência em inglês (mas a não-fluência não é impeditiva).

A critério da comissão, a seleção poderá ser mediante entrevista presencial ou virtual (vide
calendário abaixo). A necessidade de participação, presencial ou virtual, será comunicada
por e-mail no dia 15/08/2022.

7. Inscrição

Preencher a ficha de inscrição neste link: https://forms.gle/iFek6pWMSi8ZkVrc9

Prazo de inscrições até 11/08/2022. Será necessário anexar Comprovante de matrícula
(documento simples) e link para CV Lattes.

8. Cronograma

Recebimento de inscrições Até 11 de agosto de 2022

Seleção dos inscritos 12-14 de agosto de 2022

Comunicação do resultado 15 de agosto de 2022

Confirmação de aceite dos monitores selecionados Até 17 de agosto de 2022

https://forms.gle/iFek6pWMSi8ZkVrc9

