PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Curso de Engenharia Civil – Coração Eucarístico

MONITORIA (COM BOLSA) – 2º semestre de 2017
EDITAL NO CEC-01/2017
1) QUADRO DE VAGAS
A Coordenação didática do Curso de Engenharia Civil informa as seguintes vagas para o concurso de
monitoria para o 2º Semestre de 2017:
Vagas no curso de Engenharia Civil:
Matéria

Turnos do Curso

Resistência dos Materiais
Teoria das Estruturas
Laboratório de Solos
Expressão Gráfica
Aplicativos Estruturais
Hidráulica
Programação de Computadores
Topografia

M/N
M/N
M/N
M/N
M/N
M/N
M/N
M/N

Carga Horária
Semanal
20
10
20
10
10
10
10
10

Vagas
2
1
1
2
2
1
2
2

‘

2) INSCRIÇÕES
a) Requisitos:
• Estar matriculado Curso de Engenharia Civil, campus Coração Eucarístico, da PUC Minas, no 2º
semestre de 2017;
• Ter cursado a disciplina pretendida, sendo desejável a obtenção de uma média igual ou
superior a 70 (setenta) pontos;
• Ter disponibilidade e flexibilidade de horários de dedicação semanal.
b) Período de Inscrição:
10/08/2017 a 17/08/2017
c) Local de Inscrição:
Pessoalmente na Secretaria de Apoio às Coordenações de Cursos (sala 114 do prédio 3)
e) Documentação para inscrição:
Entrega do requerimento de inscrição com todos os dados solicitados (um requerimento para
cada matéria pleiteada para a monitoria);
3) SELEÇÃO
a) Concluídas as inscrições, a seleção dos candidatos será feita pelo colegiado do curso que fará uma
análise do histórico escolar e da disponibilidade de cada candidato;
b) A publicação do resultado da seleção será no dia 21/08/2017;
d) Os alunos podem se candidatar a mais de uma vaga desde que, se selecionados, a carga horária total
não ultrapasse 20 horas semanais.
4) REMUNERAÇÃO
Bolsa de Complementação Educacional no valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais) para 10 (dez) horas
semanais e R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para 20 (vinte) horas semanais.
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5) ATRIBUIÇÕES DO MONITOR
a) Auxiliar o professor na realização de aulas práticas, bem como nos trabalhos de rotina dos
laboratórios;
b) Auxiliar os estudantes no estudo e nas práticas investigativas, facilitando–lhes a elaboração de
trabalhos e de pesquisas bibliográficas, resolução de exercícios e trabalhos práticas de laboratório ou de
campo;
6) DEVERES DO MONITOR
a) Ser assíduo às suas atividades escolares;
b) Comparecer às reuniões para as quais for convocado;
c) Cumprir, através de freqüência apurada, a critério do curso, as atividades designadas para o exercício
da função.
7) LOCAL DE TRABALHO
As monitorias serão exercidas no espaço físico das salas de aula e/ou nos laboratórios indicados
previamente pela coordenação; O monitor terá a orientação do professor responsável pela atividade
acadêmica e a supervisão administrativa do Coordenador do Curso.
8) DISPOSIÇÃO COMPLEMENTAR
O aluno poderá validar a monitoria como ACG - Atividade Complementar de Graduação, bem como
inseri-la em seu curriculum vitae.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2017.
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE
MONITORES PARA O 2º SEMESTRE DE 2017
(Anexo ao EDITAL No CEC-01/2017)
Nome: _____________________________________________________________
Matrícula: _______________________
e-mail: ____________________________________________________________
Telefone: (___) _________________________
vem requerer sua inscrição no processo seletivo para Monitor(a) do Curso de
Engenharia Civil da PUC Minas para o 2º semestre de 2017.
Matéria: __________________________________________________
Quadro de Disponibilidade de Horário para Monitoria:
Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sáb

Manhã
07h - 12h
Tarde
12h - 18h
Noite
18h - 22h
Obs: o candidato deve indicar os horários de disponibilidades em cada turno, totalizando a carga
horária semanal para a matéria pleiteada.

Data: ____ / 08 / 2017
Assinatura do(a) candidato(a): ______________________________________
Assinatura do(a) responsável pelo recebimento: _________________________
PARECER DA COORDENAÇÃO:

□Deferido

□Indeferido

_________________________________
Prof. Márcio Ferreira de Araujo Mendes
Chefe do Departamento e Coordenador
do Curso de Engenharia Civil

