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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 
2020-1 

 
O Departamento de Computação torna público que estarão abertas as inscrições para Monitoria 

Voluntária, no período de 10/03/2020 a 13/03/2020. 

1. DAS VAGAS 

1.1. COM06842 - Programação I e COM06039 - Lógica e Técnica de Programação 
Serão selecionados 2 (dois) monitores para prestar atendimento aos alunos em plantões de 
dúvida ou aulas suplementares de reforço e exercícios. Para o exercício desta atividade 
será exigido o cumprimento de 08 (oito) horas semanais. 

1.2. COM06992 - Estruturas de Dados I 
Será selecionado 1 (um) monitor para prestar atendimento aos alunos em plantões de 
dúvida ou aulas suplementares de reforço e exercícios. Para o exercício desta atividade 
será exigido o cumprimento de 08 (oito) horas semanais. 

1.3. COM10129 - Banco de Dados 
Será selecionado 1 (um) monitor para prestar atendimento aos alunos em plantões de 
dúvida ou aulas suplementares de reforço e exercícios. Para o exercício desta atividade 
será exigido o cumprimento de 08 (oito) horas semanais. 

1.4. CO10734 - Gerenciamento de Banco de Dados 
Será selecionado 1 (um) monitor para auxiliar os alunos da disciplina na realização de 
trabalhos práticos e/ou complementares, prestar atendimento aos alunos em plantões de 
dúvida ou aulas suplementares de reforço e exercícios e auxiliar o professor na confecção 
de material didático. Para o exercício desta atividade será exigido o cumprimento de no 
mínimo 04(quatro) e no máximo de 08 (oito) horas semanais. 

1.5. COM10733 - Gerencia de Projetos de Software 
Será selecionado 1 (um) monitor para auxiliar os alunos da disciplina na realização de 
trabalhos práticos e/ou complementares, prestar atendimento aos alunos em plantões de 
dúvida ou aulas suplementares de reforço e exercícios e auxiliar o professor na confecção 
de material didático. Para o exercício desta atividade será exigido o cumprimento de no 
mínimo 04(quatro) e no máximo de 08 (oito) horas semanais. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Local de Inscrições 
Secretaria Unificada de Departamentos - SUD/CCENS. 

2.2. Datas 
A inscrição deverá ser realizada no período de 10/03/2020 a 13/03/2020. 

2.3. Normas e Inscrição 

• O aluno deve estar regularmente matriculado na Instituição e ter sido aprovado na disciplina 
para a qual pretende pleitear uma vaga. 

• Para se inscrever, o aluno deverá preencher a ficha de inscrição disponível no local de 
inscrição (modelo em anexo) e entregá-la junto de uma cópia do histórico escolar atualizado. 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção consistirá de 2 (duas) etapas: 
3.1. Análise de Histórico Escolar. 
3.2. Entrevista com o Professor da Disciplina em data a ser divulgada posteriormente. 

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A divulgação será publicada na Recepção do Departamento de Computação.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

• A ficha deverá ser preenchida e entregue na Secretaria Unificada de Departamentos – 
SUD/CCENS até o dia 13 de março de 2020. 

• Anexar junto a esta ficha, uma cópia do histórico escolar atualizado.  
 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  
Curso:  
Disciplina(*):  
Matrícula:  Período:   

Endereço:  
Cidade:  UF:  CEP:  

Fone:  Celular:  

E-mail:  
CPF:  RG:  

 
(*) Nome da disciplina para a qual pretende pleitear uma vaga.  
 
 

 


