
 
 

EDITAL No 1 / 1º SEMESTRE DE 2018  
 

 CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MONITOR 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – SÃO GABRIEL 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 0h de 14 de DEZEMBRO às 12h de 20 de DEZEMBRO de 2017 
 
INSCRIÇÃO: as inscrições deverão ser encaminhadas por e-mail para hugo@pucminas.br, com o assunto de 
mensagem igual a “INSCRIÇÃO MONITORIA SI 1/2018”. 
 
DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO: 
 

a) Ficha de inscrição assinada e digitalizada com declaração de disponibilidade durante os horários estipulados 
para a monitoria. 

b) Curriculum Vitae: 

• Versão resumida em PDF com experiência profissional e cursos extracurriculares que podem contribuir 
para a sua atuação como monitor 

c) Histórico Escolar (salvar em PDF, a partir do SGA, opção “Histórico de Acompanhamento”); 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  
 
Os critérios de seleção serão: 

a) Indicação do aluno pelo professor da disciplina. 
b) Nota de aproveitamento na disciplina correspondente à vaga para a qual o aluno está concorrendo. 
c) Caso o aluno seja selecionado a mais de uma vaga, a alocação será definida pela coordenação do curso. 

 
REQUISITOS: 
 

a) Poderão se inscrever os alunos que já cursaram a disciplina para a qual estão se candidatando à monitoria; 
b) Não poderão se inscrever alunos que já tiveram contrato por 2 (dois) anos com a PUC Minas. 

 
VAGAS DISPONÍVEIS: 
 

Disciplina Vagas Tipo 

Algoritmos e Técnicas de Programação + Lab de ATP + IC  1 manhã e 1 noite Remunerado 

Algoritmos e Estruturas de Dados + Lab de AED  1 manhã e 1 noite Remunerado 

Arquitetura de Computadores 1 noite Remunerado 

Fundamentos Matemáticos para a Computação 1 manhã e 1 noite Remunerado 

Cálculo (Cálculo I e II) 1 manhã e 1 noite Remunerado 

Sistemas Operacionais  1 manhã e 1 noite Remunerado 

Bancos de Dados 1 noite Remunerado 

Programação Orientada por Objetos + Lab de POO  1 manhã e 1 noite Remunerado 

Algoritmos em Grafos 1 noite Remunerado 

Modelagem de Processos de Negócios 1 manhã e 1 noite Voluntário 

Otimização de Sistemas Computacionais 1 noite Voluntário 

 
DESCRIÇÃO DA VAGA: 
 
Carga horária de 20 horas semanais: 

o 10 horas em horário fixo para atendimento a alunos; 
o 10 horas em horário flexível para apoio às atividades do professor. 

• Horário de atendimento aos alunos:  
o vaga para o turno da manhã: segunda a sexta, 07:00h às 15:20h, e sábado;   
o vaga para o turno da noite: segunda a sexta, 16:00h às 22:30h, e sábado.    



 
REMUNERAÇÃO: 
 
Para a monitoria remunerada, o valor de referência é de R$ 440,00 para a carga horária de 20 horas semanais. O 
valor da bolsa será calculado proporcionalmente à carga horária contratada e seguindo este valor de referência. O 
candidato aprovado deverá ter conta corrente no Banco Santander para receber pela monitoria e ser possível a 
efetivação do contrato de monitoria. 
 
PRAZOS E RESULTADOS: 
 
O resultado será divulgado pela coordenação de monitoria e comunicado ao aluno até o dia 15 de janeiro de 2018. 
 
PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO: 
 
Início do contrato do (a) aluno (a) selecionado (a): 1º de fevereiro de 2018 
 
Procedimentos para efetivar a contratação no SGE: 
 
O candidato selecionado deverá aceitar a solicitação de contratação no SGE – Sistema de Gestão de Estágio, por 
meio do seguinte caminho: SGE – CONTRATAÇÃO – CONTRATOS AGUARDANDO ACEITE DO ALUNO. 
 
Documentação: 
 
Após o aceite, imprimir, por meio do SGE, duas vias do Termo de Compromisso (bolsistas e voluntários), Solicitação 
de Abertura de Conta 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.  
 
É de responsabilidade do aluno a conferência e entrega de toda a documentação para inscrição e contratação nos 
prazos citados neste edital, sob pena de exclusão do aluno do processo de seleção e/ou adiamento/indeferimento 
da contratação. 
 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2017. 
 
 
 

Professora Eveline Alonso Veloso 
Curso de Sistemas de Informação – PUC Minas São Gabriel 

 
  



 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

NÚCLEO DE APOIO AO ESTAGIÁRIO 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MONITOR 
 
Curso     
Nome    
Matrícula   E-mail   
Telefone Celular   Telefone Fixo   
 

Disciplinas (nome/turno):  
1ª opção   
2ª opção   
3ª opção   
 
Disponibilidade de horário : 
 
Turno Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira  Sábado 
Manhã       

Tarde       

 
Atividades a serem desempenhadas:  
 
Segundo as Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais: 
 
2.8.11 São atribuições do monitor: 
a) auxiliar o professor na realização de aulas práticas, bem como nos trabalhos de rotina dos laboratórios, 

nas atividades de pesquisa e extensão e no atendimento a alunos; 
b) auxiliar os estudantes das disciplinas do curso ao qual estiver vinculado, no estudo e nas práticas 

investigativas, facilitando-lhes a elaboração de trabalhos e de pesquisas bibliográficas, resolução de 
exercícios e trabalhos práticos de laboratório ou de campo; 

c) realizar as atividades escolares que lhe forem determinadas. 
 
Conforme projeto pedagógico do curso: 
 
“Sendo a monitoria um instrumento de apoio ao desenvolvimento dos alunos, são atribuídas à monitoria as 
seguintes atividades: 

1. Dar suporte aos alunos em trabalhos extraclasse; 
2. Auxílio nas atividades de laboratório e utilização de softwares; 
3. Auxílio no preparo de material didático; 
4. Apoio na resolução de exercícios; 
5. Apoio às práticas investigativas; 
6. Apoio na organização de atividades das disciplinas e de Seminários.” 

 
 

 
Assinatura do candidato 

 
 


