
NÚCLEO’16 – ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOTECNOLOGIA 
EDITAL N.3º - 12 DE JUNHO DE 2016 

 
 
 A Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT – estabelece critérios para a 
inscrição e seleção de monitores que participarão no NÚCLEO’16 – II ENCONTRO NACIONAL 
DOS ESTUDANTES DE BIOTECNOLOGIA, que será realizado no período de 15 a 21 de julho de 
2016, nas dependências da Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro. 
 
1. DO OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo tornar público os critérios de inscrição e seleção de 

monitores que participação do II Encontro Nacional dos Estudantes de Biotecnologia - 

Núcleo’16, organizado pela Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia (LiNAbiotec), em 

parceria com estudantes da Universidade de Brasília e com o Centro Acadêmico de 

Biotecnologia da Universidade de Brasília (CABit-UnB). 

2. PÚBLICO ALVO  
2.1. Poderão inscrever-se alunos regulares devidamente matriculados em um dos 
cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB). 

 
3. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

3.1. Para realizar a inscrição o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE preencher os 
dados cadastrais na ficha de inscrição (Anexo A). 
3.2. O período de inscrições começará a partir do dia 28 de junho de 2016 e será 
finalizado no dia 10 de julho de 2016. A inscrição será realizada exclusivamente por via 
e-mail nucleo16.unb@gmail.com. 
3.3. Para efetuar a inscrição é imprescindível o envio da ficha de inscrição preenchida e 
enviada por e-mail. Além disso, faz-se necessário o envio dos seguintes documentos 
digitalizados: Declaração de Aluno Regular ou Comprovante de Matrícula.   
3.4. Para o evento serão selecionados 6 monitores, os quais atuarão no decorrer do 
evento em atividades de monitoria a serem selecionadas pela CONBIT. Os mesmos 
deverão estar disponíveis durante todo período de realização do evento (consultar o 
cronograma do evento no site oficial). 
3.5. Critérios de seleção: 
3.5.1. Análise dos dados cadastrais exigidos para a inscrição; 
3.5.2. Atendimento ao pré-requisito do item 2 deste edital; 
3.5.3. Disponibilidade de 20 (vinte) horas para trabalhar como monitor nos períodos 
durante o evento estipulados pela CONBIT. 
3.6. Os candidatos selecionados receberão um e-mail de confirmação da inscrição para 
a monitoria no evento.  
3.7. Será emitido o seguinte certificados aos monitores: 
3.7.1. Certificado de 20 horas para atividades de monitoria a serem selecionadas pela 
CONBIT; 
 

4. DOS COMPROMISSOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO NÚCLEO’16 - CONBIT 

4.1. Informar aos monitores do NÚCLEO’16 normas, programação e horários das 
atividades e orientar quanto à participação nas atividades. 
4.2. Organizar a relação de presenças dos monitores durante o evento para emissão 
dos certificados. 
4.3. A CONBIT não manterá vínculo empregatício com os candidatos selecionados e 
não oferecerá pagamento aos mesmos. 
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4.4. O NÚCLEO’16 terá programações nas dependências da Universidade de Brasília, 
sendo nesses locais aonde atuarão os monitores durante o evento. 
4.5. A CONBIT não se responsabilizará por objetos e pertences pessoais dos monitores 
perdidos, esquecidos e/ou danificados. 
4.6. A CONBIT não se responsabiliza por problemas de saúde dos MONITORES, tanto 
por imprudência dos mesmos ou desconhecimento; 
 

5. DOS MONITORES  
5.1. O CANDIDATO deverá realizar a sua inscrição por e-mail até a data especificada no 
item 3.2 constante neste edital.  
5.2. O MONITOR deverá assinar o Termo de Compromisso do evento Núcleo’ 16 
durante o credenciamento, a ser realizado no dia 15/07/16 das 8 às 16 horas. 
5.3. Cumprir todas as atividades especificadas pela CONBIT para receber certificado; 
5.4. O MONITOR se compromete a manter a ordem, a limpeza e a organização dos 
alojamentos, banheiros e auditórios para o bem-estar de todos os participantes. 
5.5. Cuidar dos seus pertences de valor como celulares, carteiras, laptop, documentos, 
dentre outros, é dever do MONITOR. 
5.6. O MONITOR deverá responsabilizar-se por qualquer dano material causado por 
ele ao patrimônio e às dependências do evento, tais como local de realização do 
evento, alojamento, locais de festas e demais dependências utilizadas, e se obrigar a 
ressarcir o proprietário dos prejuízos causados. 
5.7. O MONITOR deve respeitar as seguintes proibições, sob pena de exclusão do 
evento e de arcar com as consequências financeiras, legais ou de qualquer ordem, sem 
qualquer ressarcimento:  
5.7.1. Interagir ou causar danos às dependências dos locais do evento;  
5.7.2. Fazer uso de drogas ilícitas em qualquer dependência do evento;  
5.7.3. Permanecer nas dependências da sede do evento fora do horário permitido; 
5.7.4. Entrar em locais não autorizados da sede do evento; 
5.7.5. As penalizações são de acordo com os Códigos Penal e Civil, e em respeito à 
Legislação Brasileira vigente. 
5.8. O MONITOR deve manter e cuidar de seu crachá de identificação, que será 
entregue no momento do credenciamento, pois é o meio de controle das presenças. 
5.9. O MONITOR concede à Comissão Organizadora do NÚCLEO’16 os direitos de uso 
de imagem gratuitamente em todo e qualquer material entre vídeos, fotos, 
documentos e outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas 
promocionais e institucional da LiNAbiotec, sejam essas destinadas à divulgação ao 
público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja 
desvirtuamento da sua finalidade. 
5.10. É de responsabilidade do MONITOR qualquer risco de acidentes, conhecidos ou 
não, nas atividades que não estejam envolvidas nesse evento. 
5.11. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do evento contidas 
nos comunicados no site, nesse edital e em outros se houverem.  
5.12. É de inteira responsabilidade do MONITOR acompanhar a publicação de 
informes, notícias e atualizações referentes ao evento e de suas respectivas atividades. 
  

 
 

Comissão Organizadora do Núcleo’16 – CONBIT 

Brasília – DF, Junho de 2016. 


