EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O
13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1 A Associação Brasileira de Saúde Coletiva ABRASCO, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da
UFBA torna público Edital de seleção para monitores voluntários para o 13º Congresso Brasileiro de Saúde
Coletiva (ABRASCÃO), que será realizado no Centro de Convenções de Salvador de 19 a 24 de novembro
de 2022. O tema central do Congresso será SAÚDE É DEMOCRACIA: EQUIDADE, DIVERSIDADE E
JUSTIÇA SOCIAL. O ABRASCÃO sempre se constituiu em um momento de aprofundamento do diálogo
entre a academia, os serviços de saúde e a sociedade, visando o desenvolvimento teórico-conceitual,
metodológico e das práticas desse campo específico da saúde coletiva, no contexto das políticas de saúde.
2. DA FINALIDADE
2.1 A atividade de monitoria voluntária, a ser desenvolvida no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva,
destina-se aos graduandos e pós-graduandos da área de saúde em nível lato sensu regularmente
matriculados nas Universidades Públicas Federais e Estaduais do Estado da Bahia e tem por finalidade
apoiar a realização das atividades logísticas nas diversas áreas do evento.
3. DAS VAGAS, INSCRIÇÕES E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
3.1 O número total de vagas para monitores voluntários será de 200 (duzentas vagas). A atribuição de cada
monitor voluntário será baseada nos requisitos específicos do evento.
3.2 Os critérios classificatórios para participar como monitor voluntário são:
a) Ter cursado o terceiro semestre do curso de graduação;
b) Ser aluno de curso da área de saúde;
c). Ter disponibilidade de 5h diárias no período de 19 a 24 de novembro de 2022;
d) Prioridade para quem tem trabalho aprovado no Congresso;
e) 10 vagas serão destinadas para quem cumprir os critérios acima e ter habilidade em libras.
3.3 Serão aceitas inscrições de estudantes dos cursos de Graduação e Pós Graduação em Saúde.
3.4 As inscrições deverão ser realizadas através do link https://forms.gle/ucAz1HRtTRPEaPyW6, no período
de 02 a 15 de setembro de 2022.
3.5 No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar a totalidade ou parte dos seguintes documentos
que comporão os critérios de seleção:
a) Identidade e CPF (documentos obrigatórios);

b) Comprovante de Matrícula atual, assinado pelo Colegiado do Curso (documento obrigatório);
c) Histórico Escolar e/ou documento que comprove ter cursado até o 3º semestre do curso (documento
obrigatório);
d) Trabalho científico aprovado no Congresso;
e) Experiência em monitoria de evento científico;
f) Participação em Projetos de Extensão em Saúde Coletiva;
3.6 A divulgação dos selecionados ocorrerá até o dia 30 de setembro de 2022, diretamente no site oficial do
evento:
4. DO BENEFÍCIO
4.1 Será fornecido ao monitor voluntário, a inscrição no evento e disponibilizado alimentação durante o
Congresso;
4.2 O monitor receberá CERTIFICADO emitido pela ABRASCO com a carga horária de monitoria e
comprovante de participação no evento.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Os monitores voluntários selecionados deverão participar de treinamento com carga horária de 8 horas
em datas a serem estabelecidas pela organização do evento. A entrega do certificado está condicionada
a frequência de 100% nas atividades estabelecidas durante o evento como responsabilidade dos monitores
voluntários.
5.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento.
5.3 Em caso de dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail: monitoriaabrascao2022@gmail.com
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 Comissão de Seleção

