
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO N.º 001/2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE MONITORES 

O Coletivo Mosaico torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado para 

Contratação de Monitores, para a execução do projeto “Inovação e participação cidadã de 

adolescentes no contexto migratório em Roraima”, com o apoio do Fundo das Nações Unidas 

para Infância (UNICEF).    

I – DO LANÇAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 001/2019 

Tendo em vista a composição da equipe do programa acima, o Coletivo Mosaico lança o 

presente edital de Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas para 

estudantes monitores, conforme o que segue: 

Função Carga horária Tempo Quantidade Local de 
atuação 

Monitor 16 (dezesseis) 
horas/semanais 

5 (cinco) meses 8 (oito) vagas Boa Vista - RR 

 

II – DAS ATRIBUIÇÕES E REQUSITOS DA FUNÇÃO 

Função/atribuição: 
 
Atuar como mobilizador nas escolas estaduais que atendam alunos na faixa etária atendida 
pelo programa (12 a 17 anos); auxiliar em situações planejadas ou resolução de possíveis 
conflitos; realizar palestras com os temas propostos pela equipe pedagógica do projeto; 
coordenar rodas de conversas com a finalidade de integrar brasileiros e venezuelanos; 
elaborar relatório das atividades realizadas, registrando especialmente os resultados; 
participar de fóruns, redes e conselhos locais que atuem junto às causas relacionadas à 
migração; participar da construção e alimentação de banco de dados das informações, 
com os resultados e impactos das mudanças ocorridas nas vidas do público prioritário; 
ajudar na elaboração e efetivação do plano pedagógico, conteúdo de palestras e encontros 
para mobilização do público-alvo; apoiar a equipe gestora do projeto na execução do 
cronograma de atividades; orientar as crianças e adolescentes para a utilização da 
plataforma U-Report; ser referência representativa para o público-alvo atendido pelo 
projeto. 
 

Requisitos exigidos: 
 
Estar cursando o ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnologia); 
Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; 
Ter domínio da língua portuguesa; 
Ter conhecimentos básicos de espanhol; 
Ter conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); 
Ter conhecimento da realidade local da migração venezuelana; 
Compreender a dinâmica de funcionamento das ONGs, entidades sindicais, movimentos 
sociais e organismos governamentais de acesso aos direitos sociais; 
Ter capacidade de trabalho em equipe e de apostar no diálogo social; 



Ter habilidade em processos de articulação e mobilização social; 
Habilidades para organização de documentos; 
Domínio dos principais recursos da informática e softwares do pacote office; 
Capacidade de planejar e coordenar eventos, solucionar problemas, mediar processos 
decisórios e conflitos;  
Capacidade de iniciativa e dinamismo;  
Cumprir prazos e garantir o repasse das informações necessárias ao andamento do 
projeto; 
Orientação a obter resultados e compromisso com metas e acordos; 
Disponibilidade para participar das reuniões pedagógicas e demais atividades relativas ao 
projeto. 
 

 

III - CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DA BOLSA E DE TRABALHO 

• Valor da Bolsa compatível com a função, conforme o programa; 

• Contratação sob a condição de monitor; 

• Carga horária de trabalho: 16 (dezesseis) horas semanais. 

• Valor da bolsa: R$ 600,00 (seiscentos reais) 

 

IV – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

• Currículo; 

• Declaração de matrícula; 

• Carta de apresentação explicitando a motivação (obrigatória); 

• Carta de recomendação (obrigatória). 

 

V – SELEÇÃO 

O processo seletivo será simplificado e constará das seguintes etapas: 

• Análise da seguinte documentação: 

 Currículo; 

 Declaração de matrícula;  

 Carta de motivação do/a candidato/a (obrigatório); 

 Carta de recomendação (obrigatório); 

• Entrevista para os candidatos pré-selecionados (as entrevistas serão realizadas no 

escritório de atendimento do Coletivo Mosaico, localizado no Campus Boa Vista do Instituto 

Federal de Roraima – CBV/IFRR, na Av. Glaycon de Paiva, 2694, bairro Pricumã).  

 

 



 

VI - CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PRAZO 

Divulgação do Edital   15 de julho de 2019 

Período de inscrições  15 a 19 de julho de 2019 

Divulgação da lista preliminar de inscritos   22 de julho de 2019 

Recursos 22 e 23 de julho de 2019 

Divulgação da homologação das inscrições 
após recursos 

24 de julho de 2019 

Entrevistas  25 e 26 de julho de 2019 

Divulgação do resultado final da seleção de 
Monitores 

27 de julho de 2019 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os currículos, declarações de matrículas e as cartas solicitadas (conforme descrição abaixo) 

deverão ser enviados, em um único arquivo, no formato PDF, via correio eletrônico 

(mosaico.ong@gmail.com) até o dia 19 de julho de 2019, às 23hs59min, com o assunto: 

Edital 001/2019 – Coletivo Mosaico.  

A carta de recomendação e a carta explicitando a motivação e interesse pela vaga, devem 

contar no máximo 2 (duas) páginas e deverão ser encaminhadas junto com o currículo e a 

declaração de matrícula. 

Currículos recebidos após o dia e hora estipulados serão desconsiderados. 

 

Boa Vista – RR, 15 de Julho de 2019. 

 

 

 

_______________________  ______________ 
Paulo Thadeu Franco das Neves 
Presidente do Coletivo Mosaico 
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