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CHAMADA INTERNA N°01/2020  

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA ATUAREM COMO MONITORES/AS VOLUNTÁRIOS/AS NO CIRCUITO PENEDO 

DE CINEMA - EDIÇÃO 2020  

  

  

A Universidade Federal de Alagoas - Ufal, Instituição de Ensino Superior integrante do Sistema Federal de Ensino, no uso                   

de suas atribuições legais e regimentais, por intermédio da Pró-reitoria Estudantil (Proest) e da Pró-reitoria de Extensão                 

(Proex), torna pública a Chamada Interna para seleção de estudantes para atuarem como monitores/as voluntários/as no                

Circuito Penedo de Cinema - Edição 2020.  

  

  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

1.1. O Circuito Penedo de Cinema - Edição 2020 - reúne quatro eventos: 13º Festival do Cinema Brasileiro, 10º Festival de                     

Cinema Universitário de Alagoas, 10º Encontro de Cinema Alagoano e 7ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. É                  

realizado em Penedo (AL), entre os dias 23 e 29 de novembro, pela Universidade Federal de Alagoas em parceria com                    

instituições públicas e privadas.  

  

1.2. O evento é uma ação que promove o debate e a reflexão, a partir de diferentes abordagens e temáticas, sobre a                      

produção audiovisual nacional e os rumos do cinema em Alagoas. Seu principal objetivo é divulgar obras produzidas nas                  

Instituições de Ensino Superior e Escolas Técnicas de Cinema, de todo o território nacional, além de produções                 

independentes.  

  

1.3. A programação da edição 2020 do Circuito Penedo de Cinema será desenvolvida a partir de um formato híbrido, de                    

forma on-line e presencial, no Cine São Francisco e na Praça 12 de Abril, Centro Histórico da cidade de Penedo (AL).  

  

1.4. Esta Chamada Interna selecionará estudantes para participação como Monitor/a Voluntário/a no desenvolvimento de               

atividades de apoio e suporte à Comissão Organizadora do evento.  

  

1.5. Poderá participar desta Chamada o/a estudante da Universidade Federal de Alagoas regularmente matriculado/a nos                  

cursos de Graduação presencial da Unidade de Ensino de Penedo (Campus Arapiraca), além dos cursos de                        

Jornalismo, Relações Públicas e Design (Campus A. C. Simões), com disponibilidade para atuação remota e/ou                   

presencial, na cidade de Penedo, durante o período de realização do evento, além de participação em treinamentos                 

previamente divulgados, conforme necessidade da Comissão Organizadora. 

  

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO/A MONITOR/A VOLUNTÁRIO/A  

  

2.1. O/A Monitor/a Voluntário/a selecionado/a por esta Chamada Interna deverá:  

  

a) Participar do gerenciamento da programação, da infraestrutura e da logística do evento;  
b) Acompanhar e dar suporte à Comissão Organizadora, aos participantes e convidados do evento, de acordo com as                 

atividades oferecidas na programação, que será desenvolvida em formato presencial e virtual; 

c) Chegar aos seus locais de atuação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, para o bom andamento das                  

atividades (contemplado no item 1.5, sobre disponibilidade para atuação); 
d) Participar da avaliação das atividades realizadas.  

  



3. DOS REQUISITOS DO/A MONITOR/A VOLUNTÁRIO/A  

  

3.1. Serão selecionados/as nesta Chamada, dentro do quadro de vagas (item 4.1), estudantes que:  

 

a) Estejam regularmente matriculados/as na Universidade Federal de Alagoas, nos cursos de Graduação presencial da              

Unidade de Ensino de Penedo (Campus Arapiraca) e dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas e Design (Campus A.                  

C. Simões); 

b) Tenham disposição para o trabalho em equipe, de acordo com as atividades oferecidas na programação e seguindo os                  

protocolos sanitários estabelecidos; 

c) Tenham conhecimentos em informática e noções de uso de equipamentos multimídia;  

d) Tenham disponibilidade para atuação remota e/ou presencial, na cidade de Penedo, a partir das necessidades da                

Comissão Organizadora; 

e) Declarem disponibilidade integral, nos dias do evento, para o cumprimento de carga horária diária de 6 (seis) horas,                  

sendo alocados nos horários conforme demandas e necessidades apontadas pela Comissão Organizadora.  

  

4. DAS VAGAS  

  

4.1. Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, de acordo com o quantitativo abaixo:  

  

Para estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia de Pesca, Engenharia de Produção, Sistemas de 

Informação, Turismo (Unidade de Ensino de Penedo – Campus Arapiraca)  

36 vagas  

Para estudantes dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas (Campus A. C. Simões)  

 

03 vagas  

Para estudantes do curso de Design (Campus A. C. Simões)  01 vaga  

TOTAL DE VAGAS 40 vagas  

  

  

5. DOS BENEFÍCIOS DO/A MONITOR/A VOLUNTÁRIO/A  

  

5.1. Os/As monitores/as voluntários/as devidamente selecionados/as nesta Chamada, terão como benefícios:  

  

a) Certificado de participação como monitor/a do Circuito Penedo de Cinema - Edição 2020, com carga horária                

proporcional às suas atividades desenvolvidas no evento;  

b) Auxílio à Participação em Eventos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser pago após a realização do                   

evento, mediante confirmação de participação integral como monitor/a, por parte da Comissão Organizadora (para fins de                

recebimento deste auxílio, o/a monitor/a voluntário/a não poderá ter colado grau até a data de liberação do pagamento); 
c) Especificamente para monitores selecionados do Campus A.C. Simões, que possam ser convocados para             

atuação presencial em Penedo, será concedido traslado Maceió-Penedo-Maceió, alimentação e hospedagem, seguindo o             

protocolo sanitário adotado pela Comissão Organizadora. 

 

6. DA INSCRIÇÃO  

  

6.1. As inscrições ocorrerão de 20 a 26 de outubro de 2020, por meio de preenchimento eletrônico dos formulários                   

disponíveis no link http://www.circuitopenedodecinema.com.br/selecaomonitores, anexando cópias digitais dos        

seguintes documentos:  

  

a) Documento oficial de identificação com foto atual;  

b) CPF;  

c) Histórico Analítico;  

d) Documentos comprobatórios dos itens especificados no quadro de critérios de seleção, previsto neste Edital (Item 7.2). 

  

6.2. O/a candidato/a deve ter uma conta Gmail ou e-mail institucional da Ufal para efetuar a inscrição; 

 



6.3. O/a candidato/a que não apresentar a documentação completa exigida no item 6.1 estará automaticamente excluído/a                

do processo de seleção. 

 

7. DA SELEÇÃO  

  

7.1. A seleção dos/as monitores/as do Circuito Penedo de Cinema - Edição 2020 dar-se-á a partir da análise das                   

informações e documentos apresentados no formulário eletrônico de inscrição, sob responsabilidade da Comissão             

Organizadora e da Pró-reitoria Estudantil.  

7.2. Para a pontuação, será considerado o seguinte quadro de critérios:  

   

Para seleção de 36 (trinta e seis) vagas para estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia de                                 

Pesca, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Turismo (Unidade de Ensino de Penedo –                             

Campus Arapiraca 

Pontuação 

Máxima 

Apresentar histórico analítico com coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6,0 02 

Confirmar ser usuário/a de algum programa de Assistência Estudantil da Ufal (bolsas ou auxílios, residência               

universitária alagoana (RUA), restaurante universitário (com isenção de taxa), bolsa Pró-graduando,           

auxílio-alimentação, auxílio-moradia) ou Bolsa Permanência do MEC (essa checagem será realizada entre a             

Comissão Organizadora e a Proest) 

02 

Comprovar participação como monitor no Circuito Penedo de Cinema 02 

Comprovar participação como monitor ou comissão organizadora em eventos realizados pela Ufal  01  

Comprovar participação em eventos/congressos/simpósios (como ouvinte ou apresentador de trabalhos 

acadêmicos)  

01  

Comprovar conhecimentos em outras línguas (libras, inglês, espanhol, outras)  01  

Comprovar conhecimentos na área de informática (edição de texto, planilhas, apresentação, navegador, outros)  01  

Total  10  

  

 

 

 

 

Para seleção de 03 (três) vagas para estudantes dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas (Campus 

A. C. Simões) 

Pontuação 

Máxima  

Apresentar histórico analítico com coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6,0  02 

Confirmar ser usuário/a de algum programa de Assistência Estudantil da Ufal (bolsas ou auxílios, residência               

universitária alagoana (RUA), restaurante universitário (com isenção de taxa), bolsa Pró-graduando,           

auxílio-alimentação, auxílio-moradia) ou Bolsa Permanência do MEC (essa checagem será realizada entre a             

Comissão Organizadora e a Proest) 

02 

Comprovar experiência em estágio, monitoria ou trabalho de qualquer natureza na área  

de Comunicação 
02 

Comprovar participação como monitor ou comissão organizadora em eventos realizados pela Ufal  01 

Comprovar participação em eventos/congressos/simpósios (como ouvinte ou apresentador de trabalhos 

acadêmicos)  
01 



Comprovar conhecimentos em outras línguas (libras, inglês, espanhol, outras)  01 

Comprovar conhecimentos na área de informática (edição de texto, planilhas, apresentação, navegador, outros)  01 

Total  10 

 

 

 

 

Para seleção de 01 (uma) vaga para estudante do curso de Design (Campus A. C. Simões)  
Pontuação 

Máxima  

Apresentar histórico analítico com coeficiente de rendimento acumulado igual ou superior a 6,0  02  

Confirmar ser usuário/a de algum programa de Assistência Estudantil da Ufal (bolsas ou auxílios, residência               

universitária alagoana (RUA), restaurante universitário (com isenção de taxa), bolsa Pró-graduando,           

auxílio-alimentação, auxílio-moradia) ou Bolsa Permanência do MEC (essa checagem será realizada entre a             

Comissão Organizadora e a Proest) 

02  

Comprovar experiência em estágio, monitoria ou trabalho de qualquer natureza na área de Design  03  

Comprovar participação como monitor ou comissão organizadora em eventos realizados pela Ufal 01  

Comprovar participação em eventos/congressos/simpósios (como ouvinte ou apresentador de trabalhos 

acadêmicos) 

01  

Comprovar conhecimentos em outras línguas (libras, inglês, espanhol, outras)  01  

Total  10  

 

  

7.3. Em caso de empate, serão analisados os seguintes critérios, nesta ordem:  

- Ser usuário/a de algum programa de Assistência Estudantil da Ufal: bolsas ou auxílios, residência universitária               

alagoana (RUA), restaurante universitário (com isenção de taxa), bolsa Pró-graduando, auxílio-alimentação, auxílio-moradia            

ou Bolsa Permanência do MEC;  

- Candidato/a de maior período acadêmico; 

- Candidato/a de maior idade.  

7.4. Todos/as os/as candidatos/as que estiverem concorrendo às vagas destinadas a estudantes dos cursos             

Jornalismo e Relações Públicas (Campus A. C. Simões) e que obtiverem pontuação acima de 06 (seis), serão                 

convocados/as para entrevista com realização de prova prática (on-line), para fins de análise da experiência na                

área de Assessoria de Comunicação. Esta etapa tem caráter classificatório e valerá de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos.                   

O resultado final será a soma da pontuação inicial (análise de documentos) com a pontuação da segunda etapa                  

(entrevista e prova prática).  

7.5. A Comissão Organizadora será responsável pela condução da entrevista, bem como da análise da prova prática e                 

aplicação da pontuação individual.  

  

  

DO CRONOGRAMA  

   

ETAPA  DATA  

Inscrições  20 a 26 de outubro de 2020  

Publicação do resultado parcial  A partir de 29 de outubro de 2020  



Entrevista e prova prática (on-line) 

(somente para os/as candidatos/as às vagas destinadas a estudantes dos cursos           

de Jornalismo e Relações Públicas)  

5 de novembro de 2020  

Publicação do resultado final  9 de novembro de 2020  

Reunião on-line (todos/as os/as selecionados/as)  11 de novembro de 2020  

Reunião presencial, caso seja necessário (selecionados/as de Penedo)  21 de novembro de 2020  

Evento  23 a 29 de novembro de 2020 

  

   

DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

9.1. Na hipótese de serem alteradas quaisquer disposições aqui estabelecidas, serão expedidas retificações, as quais               

passarão a constituir parte integrante desta Chamada Interna;  

  

9.2. O/A candidato/a que comprovadamente apresentar documentos falsos, fornecer informações inverídicas, utilizar            

quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas desta Chamada será eliminado/a deste processo seletivo;  

  

9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Circuito Penedo de Cinema e pela Pró-reitoria                 

Estudantil;  

  

9.4. Quaisquer esclarecimentos referentes a este Edital podem ser obtidos ainda por meio do endereço eletrônico                

monitores.circuitopenedo@gmail.com .  

  

  

  

Maceió/AL, 20 de outubro de 2020. 

  

  

  

 

Alexandre Lima Marques da Silva  

Pró-reitor Estudantil 

Clayton Antônio Santos da Silva 

Pró-reitor de Extensão 

 


