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EDITAL N° 34/2014 – PROEX
SELEÇÃO DE MONITORES
2º DIÁLOGO DA SEPPIR COM A REGIÃO NORTE
A Universidade Federal do Tocantins, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (Proex), torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de monitores
voluntários para o encontro “2º diálogo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial (Seppir) com a região norte”.
1. DOS OBJETIVOS DA SELEÇÃO
1.1. Selecionar monitores voluntários a colaborar com o apoio logístico e relatoria do 2º Diálogo
da Seppir com a Região Norte, que ocorrerá na Universidade Federal do Tocantins entre os dias
11 e 13 de novembro de 2014.
1.2. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da RepúblicaSEPPIR, criada pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei
10.678, nasce do reconhecimento das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro.
1.3. O evento será um momento de devolutiva acerca das demandas apresentadas em 2013,
informando o que foi realizado pela SEPPIR nesse período e abrindo espaço para uma avaliação
participativa das ações e um levantamento de diretrizes para a continuidade das ações do
ministério. Neste evento pretende-se, ainda, avançar nas estratégias de fortalecimento dos órgãos
de promoção da igualdade racial e das organizações da sociedade civil da Região Norte.
2. DOS REQUISITOS
2.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFT.
2.2. Possuir afinidade com a cultura negra e/ou quilombola.
2.3. Ter disponibilidade de 20 horas para se dedicar as ações.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Os alunos dos cursos de graduação interessados na monitoria voluntária devem encaminhar
e-mail para o endereço proex@uft.edu.br, até o dia 06/11/14 com os seguintes dados pessoais:
* Nome completo,
* Número de matrícula,
* Curso,
* Câmpus,
* Telefone para contato,
* Breve relato sobre sua afinidade com a cultura negra e/ou quilombola.
4. DO NÚMERO DE VAGAS
4.1 Serão selecionados até dez (10) monitores para o evento
5. DOS BENEFÍCIOS DA MONITORIA
5.1. Os monitores selecionados terão os seguintes benefícios:
a) Certificado padrão Proex de 20 horas de atividades de extensão;

b) Refeição nos dias do evento
c) Transporte para os alunos do interior
d) Alojamento na universidade
6. DA SELEÇÃO
6.1 Na análise das inscrições será considerada como critério de seleção dos candidatos sua
afinidade com a cultura negra e/ou quilombola demonstrada no e-mail de inscrição.
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 A publicação da lista dos candidatos selecionados ocorrerá no dia 06 de novembro de 2014.
8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1 Os monitores selecionados se comprometerão a desempenhar suas atividades em uma carga
horária de 20 horas no período compreendido entre os dias 10 a 14 de novembro. No dia 10 de
novembro será realizada uma reunião preparatória, a qual implicará em exclusão do candidato
selecionado o seu não comparecimento à mesma.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Os casos omissos deste edital serão resolvidos por comissão especial da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura.
9.2 Não haverá bolsa para os monitores selecionados.
9.3 A participação do monitor no evento tem caráter acadêmico.
10. DAS INFORMAÇÕES
Diretoria de Programas e Projetos
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex)
Fone/Fax: (63) 3232-8064 / (63) 3232-8036.
E-mail: projeto_extensao@uft.edu.br

Palmas, 31 de outubro de 2014

GEORGE FRANÇA
Pró-reitor de Extensão e Cultura

FERNANDO CARNEIRO
Diretor de Programas e Projetos
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