
Ocupação atual: Como conheceu o MONAC ?

Assinatura:Data:

PROGRAMAÇÃO - treinamento PROGRAMAÇÃO - estágio de 5 a 8 dias no Peraltas

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

A FICHA ABAIXO SOMENTE PRECISA SER PREENCHIDA APÓS A ENTREVISTA PESSOAL
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Telefone residencial: Celular:

Endere o:ç

Nome: Data de Nasc.: / /

RG: E-mail:CIC:

Formação universitária: (curso, universidade e ano/semestre atual)

Bairro: Cidade: Estado: Cep:

Estou ciente e de acordo com a programação e todos os demais termos descritos neste folheto. Declaro que posso realizar atividades físicas/esportivas, assim 

como estar em boas condições de saúde para participar de livre e espontânea vontade do MONAC, isentando de qualquer responsabilidade legal os organizadores 

e patrocinadores. Esta inscrição automaticamente autoriza, para fins legítimos, o uso de fotos, filmes e gravações em que apareça minha imagem.

05/01/2015 - Segunda

14h - Recepção / Credenciamento              15h - Abertura /Atividades de entrosamento
16h - "O monitor: funções e preparos” 19h - Jantar     20h - "Rotinas diárias - parte 1"
21h - Jogo recreativo 23h - Encerramento

06/01/2015 - Terça

08:30h - Café 09h - "O monitor... (continuação) 11:30h - "Ativ. estruturais - parte 1"
13h - Almoço 14h -  "Ativ. estruturais - parte 2" 16h - "O monitor... (Continuação)
19h - Jantar         20h - "Rotinas diárias - parte 2" 21h - Jogo / Fogueira de encerramento

07/01/2015 - Quarta

08:30h - Café 09h - "O monitor... (continuação) 11:00h - "Ativ. estruturais - parte 3"
13h - Almoço 14h - Encerramento oficial

O estágio é oferecido aos aprovados no treinamento, com E. Médio completo e 18 anos. No 

estágio, o participante acompanhará um quarto junto com um monitor. As datas serão discutidas 

durante o treinamento. A aprovação é feita a partir de 3 critérios: 1- Avaliação escrita; 2- Entrevista 

de perfil; e 3- Avaliação de rendimento da coordenação do treinamento.

Para a realização do estágio, os seguintes documentos são OBRIGATÓRIOS:
1- 1 foto 3x4 recente, xerox de RG, CPF e de comprovante de residência
2- Documento que comprove a conclusão do E. Médio ou a matrícula/conclusão no E. Superior
3- Atestado médico para a prática de atividades esportivas;
4- Atestado de antecedentes criminais - Pode ser obtido em http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado

* Documentação obrigatória para monitoria em acampamentos com certificado de acreditação 

(selo de qualidade) da ABAE - Associação Brasileira de Acampamento Educativos.

IMPORTANTE : A documentação deve ser entregue no treinamento - NÃO ESQUEÇA !
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Realização:

P r omoç ões Re c r ea t i v a s e C u l t u r a i s 

lazerMONAC

INFORMAÇÕES GERAIS

Estágio:

Certificados:

Data:

Local:

Perfil:

Hospedagem e
alimentação:

Transporte:

05 a 07 de Janeiro de 2015

ACAMPAMENTO PERALTAS - Brotas - SP

No treinamento: 75% de frequência. 

No estágio: 100% de frequência.

Os aprovados realizarão estágio prático de 5 a 8 dias no Peraltas,

acompanhando um monitor durante a temporada de férias.

Profissionais e universitários de turismo, educação física, lazer, 

hotelaria e áreas afins, além de profissionais e interessados da área.

Exige-se Ensino Médio concluído e, no estágio, 18 anos completos.

O programa INCLUI HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO

conforme descritos na programação.

Consulte sobre transporte OPCIONAL.

INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO

VALORES

COM ESTÁGIO PRÁTICO NO ACAMPAMENTO PERALTAS DURANTE AS TEMPORADAS DE FÉRIAS

PROGRAMA CERTIFICADO PARA TREINAMENTO
E SELEÇÃO DE MONITORES NO ACAMPAMENTO

PERALTAS CONFORME NORMAS DO CERTIFICADO DE
ACREDITAÇÃO - SELO DE QUALIDADE ABAE

48º
Seleção e treinamento de

monitoria em acampamentos

• Cadastre-se em nosso site, no endereço www.peraltas.com.br, ou envie seu 
CURRICULUM para o email monitoria@peraltas.com.br

• Os cadastros serão pré-selecionados para uma entrevista pessoal que será 
agendada através do email ou telefone informados no cadastro.

• Os aprovados na entrevista pessoal serão convidados a participar, gratuitamente, 
do treinamento a ser realizado no ACAMPAMENTO PERALTAS, nos dias 05 a 
07 de Janeiro de 2015, com hospedagem e alimentação inclusas.

• Após o treinamento, os aprovados participarão de um estágio prático, de 5 a 8 
dias, acompanhando um monitor durante a temporada de férias.

• Após o estágio, conforme sua avaliação, o monitor passará a ser escalado como 
integrante da equipe de monitores.

• Vagas limitadas.

O processo de seleção e treinamento de JANEIRO de 2015 é totalmente 

GRATUITO, devendo os participantes selecionados arcarem somente com 

suas despesas de transporte até o local do treinamento.
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