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Pré-requisitos dos Candidatos para a Inscrição:

Estar ciente do edital e portaria:
 Edital PROGRAD N° 52, de 27 de agosto DE 2021.
 Portaria PROGRAD Nº 15, de 09 de agosto de 2016.

Elegibilidade:
● Ter concluído a(s) disciplina(s) objeto(s) da seleção ou disciplina(s) equivalente(s) a ela(s),

com nota igual ou superior a 7,0 (sete);
● Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para o desenvolvimento das atividades de

monitoria, além dos horários regulares de suas aulas;
● Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção da Bolsa Permanência/PRACE

ou atividade remunerada para a qual já exista alguma legislação restritiva na UFOP).

Período de Inscrição: de 05 a 07 de outubro de 2021.
 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição até às 18h do dia 07 de outubro de

2021.
 É obrigatório o uso do e-mail institucional.
 Link do formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe157tFtHYtjlgD6o1ZZxyj1tk7YOa6ZqaF7ih
OLFKObGZw-g/viewform?usp=pp_url

Processo de Seleção:
Será realizado no dia 08 de outubro de 2021, considerando o formulário de inscrição, o histórico
escolar e uma entrevista (via google meet) com os candidatos.
Até às 22h do dia 07/10, os candidatos receberão um e-mail com o horário e link da entrevista, que
ocorrerá no dia 08/10, entre 8h e 12h.

 Critérios para classificação dos candidatos:
◦ Desempenho nas disciplinas de programação do DECOM (BCC701 e BCC702) e

histórico escolar;
◦ Disponibilidade de horários para as atividades de monitoria;
◦ Aptidão para o desenvolvimento das atividades de monitoria.

Resultado dia  08 de outubro de 2021 .
Início das atividades:  08 de outubro de 2021 .

Atividades / Tarefas:
 Auxílio em aulas práticas e atendimento extraclasse de alunos.
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Quantidade de Vagas para Monitores:
 01 (uma) vaga para monitoria remunerada.
 01 (uma) vaga para monitoria voluntária.

Ouro Preto, 05 de outubro de 2021.

Profª Valéria de Carvalho Santos
(valeriacs@ufop.edu.br)


