
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O  
13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA 

 
 

 
A Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO, em parceria com o Instituto de Saúde 
Coletiva da UFBA, torna público aos interessados a prorrogação do prazo de inscrição - item I; o 
barema - item II; e a retificação da data de publicação do resultado final - item III, para a seleção de 
monitores voluntários para o 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão). 
 
 
I - Fica prorrogado o prazo para inscrições de candidatos interessados neste edital, podendo fazê-lo 
até o dia 19 de setembro de 2022. Os procedimentos para inscrição devem ser observados pelos 
interessados, com observância ao item 3.5, atentando-se que não são todos documentos listados de 
apresentação obrigatória. 
 
 
II - Sobre o barema: 
a) Considerando os critérios classificatórios descritos no item 3.2 do edital, serão convocados os 200 
primeiros da lista de acordo com a pontuação máxima obtida conforme o barema; 
b) Para aqueles candidatos que atenderem a um ou mais itens incluídos no barema, deverão apresentar 
o respectivo documento comprobatório para registro de pontuação; 
c) Dentre as 200 vagas a serem preenchidas, 10 serão destinadas para quem tem habilidade em libras, 
respeitados os critérios classificatórios; 
d) Em caso de empate, serão considerados os critérios de desempate na seguinte ordem decrescente: 
semestre em curso mais avançado; maior idade. 
 
Barema: 

Item  Quantidade 
Máxima 

Valor       
Unitário 

Pontuação 
máxima 

Experiência em monitoria de evento científico  02 1,5 3 

Trabalho aprovado para apresentação no 13º Congresso 
Brasileiro de Saúde Coletiva – Abrascão 02 02 

 
4 
 

Participação em projeto de extensão em Saúde Coletiva 02 1,5 3 

Total   
 

10 
 
 
III - A publicação do resultado final será no dia 22 de setembro de 2022, diretamente no site oficial 
do evento. 
 
 
 
 
 



 

Atenciosamente, 
 

 
Profa. Dra. Isabela Cardoso de Matos Pinto 
Presidente do 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 
 

 
Profa. Dra. Mariluce Karla Bomfim de Souza 
Presidente da Seleção 
 


