GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR – SECITECE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

CHAMADA PÚBLICA 17/2017 SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA

A Pró-reitora de Extensão da Universidade Regional do Cariri – URCA, no uso de suas atribuições legais torna
público, para conhecimento dos interessados, Seleção Pública para Monitoria Voluntária da ação/rede “Território
Criativo do Gesso”, desenvolvida pelo Coletivo Camaradas na comunidade do Gesso na cidade do Crato/CE.
1– Do objeto
1.1- O “Território Criativo do Gesso” é uma rede de articulação que congrega instituições públicas e organizações da
sociedade civil com atuação ou possibilidade de extensão no entorno da Comunidade do Gesso – Crato/CE. A rede é
coordenada pelo Coletivo Camaradas e visa propiciar e potencializar parcerias para as ações e projetos já
desenvolvidos pelas instituições.
2 – Da Monitoria
2.2 - Poderão candidatar-se às vagas para Monitoria Voluntária alunos regulamente matriculados nos diversos cursos
de graduação de universidades da região do Cariri, preferencialmente dos cursos de Pedagogia, Geografia, Economia e
Ciências Sociais.
2.3 - Serão ofertadas 15 vagas para monitores (as)
2.4 - As atividades dos monitores (as) consistirão de atividades de planejamento, produção de encontros, visitas e
cadastros de instituições.
2.5 – A carga horária final da monitoria será contabilizada pelo tempo de permanência na rede.
2.6 - Cada monitor(a) será certificado pela Pró-Reitoria de Extensão da URCA – PROEX.
2.7 – Os (as) monitores (as) deverão ter disponibilidade de uma tarde por semana.
3 – Das inscrições
3.1 As inscrições serão efetuadas no período de 28 de junho a 05 julho de 2017 de forma on line no seguinte endereço:
https://goo.gl/forms/qlYlj2N99MS7nVha2
4 – Do resultado e da convocação.
4.1 - O resultado será divulgado no dia 06 de junho 2017 no site www.camaradas.org
4.2 - Os selecionados deverão comparecer no dia 18 de julho de 2017, as 16h00, no Laboratório de Criatividade do
Gesso, localizada na rua Monsenhor Juviniano Barreto, 350 – Comunidade do Gesso – Crato/CE.
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