
 

 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MONITORIA  

 

Comunicamos aos alunos da graduação pós-graduação da Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública (EBMSP) que estão abertas as inscrições para a Monitoria do Simpósio 

Brasileiro de Saúde do Trabalhador, conforme orientações abaixo: 

 

I – PRÉ–REQUISITOS:  

- Estar regularmente matriculado no curso de graduação ou pós-graduação de 

Enfermagem do Trabalho, no semestre vigente. 

 

II – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 

-  Ficha de inscrição  

- Carta de intenção com exposição do seu perfil e interesse de área de atuação. A carta 

deve ser em próprio punho datada e assinada. Não deve exceder a 15 linhas. 

 

III – DATA E LOCAL DE INSCRIÇÃO: 

-   Período: 20 de setembro a 6 de outubro de 2017 

- Local: Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do Cabula  

- Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 16h30 e sábado das 8h às 11h30 

 

VI – SELEÇÃO: 

- Data: 9 de outubro de 2017 

- Horário: 13h30 

- Local: Sala de reunião Pav. 2 Cabula 

 

V -  ATUAÇÃO: 

- Assinar a lista de frequência referente aos dias e horários de participação de monitoria; 

- A escolha das atividades de monitoria não poderá ser alterada, até segunda ordem; 

- A ausência do monitor nos dias das atividades implica no não recebimento de certificado 

de participação; 

- O cumprimento de todas as atividades descritas e determinadas pela comissão 

organizadora é imprescindível para o recebimento do certificado; 

 



 

 

 

- Os monitores deverão participar dos treinamentos, sendo eles a equipe responsável 

pelo Marketing. 

 

VI – VAGAS:  

- Estão sendo disponibilizadas vinte (20) vagas para graduação, e três (03) vagas para 

suplentes.  

 

VII – DURAÇÃO DA MONITORIA:  

- Período em que acontecerão encontros para estruturar o evento e nos dois dias de sua 

realização (nesses dias, das 7 às 18h). 

 

VIII – CARGA HORÁRIA TOTAL:  

- 30 horas 

 

IX – RESULTADO:  

- 11 de outubro de 2017 (Local: site e murais da EBMSP.) 

 

Obs.: o candidato selecionado deverá confirmar o interesse através do e-mail da 

Comissão Organizadora do evento: simposio.st@hotmail.com. Depois desse período, as 

vagas não confirmadas serão ocupadas pelos respectivos suplentes (vacância), 

obedecendo à ordem de classificação. 

 

 

 

Salvador, 20 de setembro de 2017. 

 

 

 

Comissão Organizadora do Simpósio de Saúde do Trabalhador  

Cristiane Magali Freitas dos Santos  

Jaddy Kelly Matheus Alves 

Ticiane Assemany Cruz 

 


