
 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

Sistemas de Informação – São Gabriel 
 

Edital II - Contratação de Monitores para o Curso de Sistemas de Informação -  

2º Semestre de 2017 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 0h de 10 de JULHO às 0h de 17 de JUNHO de 2017 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: (1) Histórico Escolar; (2) Curriculum Vitae 

 

INSCRIÇÃO: enviar documentação em formato eletrônico para monitoriasi.sg@pucminas.br e indicar a 

disciplina desejada. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: rendimento médio na disciplina e informação dos professores das referidas disciplinas 

sobre o desempenho dos alunos inscritos. Não poderão se inscrever alunos que já tiveram contrato por dois anos 

na PUC Minas. 

 

REQUISITOS: 

1) Poderão se inscrever os alunos dos cursos de Graduação em Sistemas de Informação, Engenharia de 

Computação e Graduação tecnológica em Jogos Digitais; 

2) O candidato deve ter sido aprovado na disciplina para a qual irá se inscrever ou em disciplina equivalente. 

 

1 (UMA) VAGA DISPONÍVEL: 

 

Disciplina Tipo 

Sistemas Operacionais / Noite Remunerado 

Algoritmos em Grafos / Noite Remunerado 

 

DESCRIÇÃO DA VAGA: 

• Carga horária de 20 horas semanais (o valor de referência da remuneração é de R$440,00 para a carga horária de 20 

horas): 

o 10 horas em horário fixo para atendimento de alunos; 

o 10 horas em horário flexível para apoio às atividades do professor. 

• Horário de atendimento aos alunos:  

o vaga do turno da manhã: segunda a sexta, 07:00h às 15:20h, e sábado;   

o vaga do turno da noite: segunda a sexta, 16:00h às 22:30h, e sábado.    

 

PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAR A CONTRATAÇÃO NO SGE: 

 

• O candidato selecionado deverá aceitar a solicitação de contratação no Sistema de Gestão de Estágio (SGE), 

por meio do seguinte caminho:  SGE – CONTRATAÇÃO – CONTRATOS AGUARDANDO ACEITE DO 

ALUNO. 

• Após o aceite, o aluno deve imprimir, por meio do SGE, duas vias do Termo de compromisso, Solicitação de  

Abertura de Conta, no Banco Santander, juntamente com a cópia do comprovante dos dados bancários 

(apenas para bolsista) e entregar no Setor de Estágio, até 05 dias antes da data de início do contrato.  

 

 

Professora Eveline Alonso Veloso 

Coordenadora do curso de Sistemas de Informação 

mailto:monitoriasi.sg@pucminas.br

