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Seleção de monitores para o XV SIMPURB 

 

1. Disposições gerais 
 

A coordenação do XV SIMPURB, no uso das suas atribuições, torna pública a abertura do 
processo seletivo para monitor do XV SIMPURB, em Salvador, Bahia, no período de 20 a 23 
de Novembro 2017. São oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas para monitores. 

 

2. Das Inscrições  

2.1 As inscrições ocorrerão a partir do dia 18/09 (dezoito de setembro, segunda-feira) das 8 h 
(oito horas) até às 24h (meia noite) do dia 24/09 de (vinte e quatro de setembro, domingo) de 
2017. 

2.2 As inscrições serão realizadas pelo email: monitoriasimpurb2017@gmail.com.  

 2.2.1 Os candidatos(as) devem indicar 3 (três) Grupos de Trabalho GT’s de interesse 
para atuar na monitoria conforme Anexo 1; 

 2.2.2 A inscrição será efetivada com o envio do formulário de inscrição em formato 
docx. (documento de Word), com todos os campos devidamente preenchidos, em anexo 
(Anexo 2); 

2.2.3 Caso o formulário de inscrição seja enviado incompleto (com qualquer um dos 
campos não preenchidos) o candidato(a) não terá sua inscrição efetivada; 

 2.2.4 O candidato que enviar o formulário devidamente preenchido e que cumprir os 
requisitos dispostos no item 2.3 receberá um e-mail da comissão organizadora de 
confirmação de inscrição;  

 2.2.5 Antes de enviar o seu formulário, copie-o e cole-o em outro arquivo docx. 
(documento de Word) e o renomeie conforme instruções no item 2.2.4.1 

2.2.5.1O formulário deverá ser enviado em um arquivo docx. (documento de 
Word) no qual o nome do arquivo enviado deverá ser preenchido conforme 
exemplos abaixo: 

Ex. 1: primeiro e último nome do candidato_monitoria_simpurb 

Ex. 2: joão albuquerque_monitoria_simpurb 

Ex. 3 ana santos_monitoria_simpurb 
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2.3 Os requisitos de inscrição para o candidato(a) à monitoria são: 

a) Ser estudante com matrícula regular em cursos de graduação e pós-graduação em 
Geografia e áreas afins, como Arquitetura, Urbanismo ou BI (Bacharelado 
interdisciplinar), das instituições públicas ou privadas de ensino superior na Bahia: 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 
Instituto de Ciência e Tecnologia Federal da Bahia (IFBA), Universidade Católica do 
Salvador (UCSAL) dentre outras;   

b) O candidato(a) deverá ter plena disponibilidade para se apresentar em todos os 
turnos nos dias do evento e para os encontros de treinamento de monitoria 
(especificados no item 6); 

c) O candidato não poderá ter trabalho inscrito e aprovado em GT’s do XV SIMPURB; 

d) Deverá se inscrever até o prazo estipulado pelo Edital de Seleção. 

 

3. Da seleção 

3.1 A seleção dos monitores se dará em fase única, no formato de uma entrevista, a ser 
realizada no Instituto de Geociências (IGEO) da UFBA (R. Barão de Jeremoabo, s/n - 
Ondina, Salvador - BA, 40170-290). 

 3.1.1 As datas e horários para as entrevistas dos candidatos(as) serão enviados no 
dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2017 para os e-mails informados pelos candidatos nas 
fichas de inscrição. 

 

 4. Da entrevista 

As entrevistas serão realizadas nos dias 27 (vinte e sete, quarta-feira) e 28 (vinte e oito, 
quinta-feira) de setembro das 14h (quatorze horas) às 18h (dezoito horas) na sala 204 C.2, 
primeiro andar do IGEO-UFBA.  

4.1 Cada entrevista ocorrerá em horário previamente agendado e divulgado com até 24h 
(vinte e quatro horas) de antecedência.  

         4.2.1 Em caso de impossibilidade de comparecimento no horário agendado, o 
candidato (a) deve informar por e-mail até às 12h (doze horas) do dia 26/09 (vinte e seis de 
setembro, terça-feira) para que a coordenação de seleção possa verificar a disponibilidade 
de novo horário, ou data, para a entrevista. 
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                 4.2.1.1 Em caso de ausência sem justificativa prévia, o candidato(a) será 
eliminado; 

4.2.1.2 Caso o número de candidatos aprovados seja superior ao número de vagas 
disponíveis será dada prioridade aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação 
em Geografia.   

 

5. Do resultado  

O resultado da Seleção de monitores(as) será divulgado em 03 de Outubro de 2017 no site 
do XV SIMPURB. Para ter acesso ao resultado acesse a aba informações e então o link 
“outras informações práticas”  

Hiperlink de acesso:  https://simpurb2017.ufba.br/outras-informa%C3%A7%C3%B5es-
pr%C3%A1ticas  

 

6. Do treinamento  

6.1 O treinamento de monitoria ocorrerá após a divulgação do resultado de seleção, em três 
encontros. 

a) O primeiro encontro será no dia 18/10 (dezoito de outubro, quarta-feira) às 14h 
(quatorze horas) no IGEO na sala 204 C.2 (primeiro andar) e consistirá em apresentar 
o evento, sua organização, a comissão responsável pela monitoria e as funções de 
cada monitor(a) sanando as suas eventuais dúvidas; 

b) O segundo encontro será no dia 08/11(oito de novembro, quarta-feira) às 14h 
(quatorze horas) na Reitoria da UFBA (R. Padre Feijó, s/n - Canela, Salvador - BA, 
40110-010) e consistirá na visita aos locais onde o evento será realizado; 

c) O terceiro e último encontro será no dia 16/11 (dezesseis de novembro) às 14 horas 
na sala 204 C.2 (primeiro andar) do IGEO e consistirá na entrega das camisas de 
identificação dos monitores(as) e na montagem do material para o cadastramento dos 
partipantes do XV SIMPURB. 

 

7. Da participação no evento 

7.1 Todos os monitores(as) serão isentos de pagar a taxa de inscrição no XV 
SIMPURB; 
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7.2 Todos os monitores(as) receberão certificado de monitoria do evento expedidos 
pela coordenação do evento com carga horária correspondente ao período de 
treinamento e de participação no evento; 

7.3 Todos os monitores deverão comparecer ao evento com as camisas fornecidas; 

7.4 Não serão tolerados atrasos; 

7.5 Todos os monitores deverão chegar no horário previamente estipulado e se 
reportar a coordenação de monitoria imediatamente;  

7.6 Todos os eventuais problemas deverão ser comunicados imediatamente a 
coordenação de monitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ANEXO 1 
 
 

Grupos de Trabalho (GT´s) 
 
GT-1: Reestruturação Urbana: agentes, redes, escalas e processos espaciais 
GT-2: Metrópole, metropolização e dinâmica espacial contemporânea 
GT-3: Redes urbanas e cidades médias: das noções aos conceitos, métodos e teorias 
GT-4: Economia urbana, trabalho, comércio e consumo 
GT-5: Mobilidade, migração e espaço urbano 
GT-6: Território e ativismos sociais urbanos 
GT-7: Produção do espaço urbano numa perspectiva critica 
GT-8: Geografia histórica urbana 
GT-9: A produção do urbano: abordagens e métodos de análise 
GT-10: Práticas culturais na produção da cidade 
GT-11: Geografia urbana dos lazeres 
GT-12: Estado, grandes projetos e planejamento corporativo 
GT-13: Transformações no campo e nas cidades em um contexto de globalização e 
metropolização 
GT-14: Geotecnologias e Análise Espacial no espaço urbano 
GT-15: Cidade e urbano na Bahia: dinâmicas e processos recentes 


