EDITAL DE MONITORIA PARA OS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - 2º SEMESTRE DE 2017 – 2ªChamada
A Chefia do Departamento de Engenharia de Controle e Automação, prédio 03 - 1º andar, sala 114, informa as
seguintes vagas em aberto para Concurso de Monitoria para o 2º semestre de 2017 para atendimento aos alunos dos
cursos das Engenharias.
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MONITORIA
Sistemas Supervisórios e Lab. Informática Industrial III
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Lab. de Controle de Sistemas Dinâmicos e Lab. de Controle
de Sistemas Mecânicos
Comunicação*
Extensão *
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Desenvolvimento de Sistemas de Informação *

Pré-requisito
Ter cursado as disciplinas com nota igual ou
superior a 70,0 (setenta) pontos
Ter cursado as disciplinas com nota igual ou
superior a 70,0 (setenta) pontos
Conhecimento em design gráfico.
Conhecimentos em desenvolvimento de aplicações Arduíno.
Conhecimento de desenvolvimento de sistemas
WEB e Banco de Dados.

* Nas vagas de 3,4 e 5 exige-se curriculum vitae e poderá haver entrevista.

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
• Ficha de inscrição
• Declaração de disponibilidade para cumprir 15 horas semanais, de acordo com as necessidades do professor, assinada no ato da inscrição.
• Histórico Escolar do SGA atualizado.
• Currículo Vitae* (somente para as vagas de 7 a 10).
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
Até 08/08/2017
Inscrições na Secretaria de Recursos.
Prédio 03, sala 102 – Horário: 2ª à 6ª de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 20:00.
Resultado a ser divulgado no site do IPUC até dia 15/08/2017.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
• Exame e julgamento do Histórico Escolar e do currículo vitae.
• Entrevista*.
• Prova sobre o conteúdo da disciplina caso seja necessário.
BOLSA
O monitor receberá uma bolsa de R$330,00 que será depositada em conta corrente no Banco Santander.
SÃO DEVERES DOS MONITORES
• Auxiliar os professores em aulas teóricas e práticas e nos trabalhos de rotina em laboratório, e ainda nos projetos de pesquisa;
• Atendimento aos alunos para sanar dúvidas sobre a disciplina em que for monitor;
• Comparecer às reuniões para as quais for convocado;
• Cumprir suas horas semanais, registrando em folha de ponto sua frequência.
LOCAL DE TRABALHO
Laboratórios do IPUC

Belo Horizonte, 12 de Julho de 2017.
Prof. Marco Aurélio de Souza Birchal
Chefe do Departamento de Engenharia de Controle e Automação

