
Contratação de Monitores 

 
 
 
 

Período de Inscrição:  

De 17/02/2020 até 27/02/2020. 
Procedimento de inscrição 

 Enviar e-mail para: 
apoioextensao.bar@pucminas.br 
 
Da seguinte forma: 
 

Assunto: Monitoria SI - nome da vaga a 
que concorre (é nome da disciplina 
conforme listado abaixo) 
 
Corpo do texto: nome completo, telefone, 
e-mail, número de matrícula, nome da 
disciplina a qual se candidata. 
 
Anexo: Histórico Escolar (Definição 
Curricular no SGA) 
 

   
 
ATENÇÃO:  

1. SERÁ ENVIADO UM E-MAIL-RESPOSTA CONFIRMANDO SUA INSCRIÇÃO. Caso não 
receba este e-mail de confirmação, procure fazer a confirmação exclusivamente na sala 
110 prédio 4; 

2. Caso o e-mail de inscrição não siga o formato acima e as informações necessárias não 

estejam no mesmo, você poder ser desclassificado; 

3. A seleção pode ter uma segunda etapa com entrevista com alguns candidatos 

dependendo da disciplina; Quanto antes o aluno se inscrever maior a chance dele ser 
chamado para a segunda etapa. 

4. Requisitos/restrições 

Poderão se inscrever os alunos que já cursaram a disciplina para a qual estão se candidatando 
à monitoria e obtiveram um aproveitamento mínimo de 70% na referida disciplina, exceto Trabalho 
Interdisciplinar de Tecnologia WEB. Casos especiais podem ser analisados. 

a) Não poderão se inscrever alunos que já tiveram contrato por dois anos na PUC Minas. 
b) Nenhum aluno pode ter dois ou mais contratos em andamento na PUC Minas.  
c) Os horários de atendimento listados abaixo podem ser negociados com esta Coordenação 
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Vagas 
 
02 vagas para Algoritmos e Técnicas de Programação: 10 horas semanais 
Atividade: Atendimento aos alunos matriculados nesta disciplina tanto teórica quanto laboratório de 
segunda à sexta feira, no horário de 18h às 19h e aos sábados pela manhã (8h às 12h) o2u à tarde 
(13h às 17h), considerando que a disciplina é integrada com laboratório.  
 OFICINA: aos sábados o monitor ficará disponível exclusivamente para apresentar a 
resolução de problemas por meio de algoritmos passados pelo professor. 
 
01 vaga para Cálculo I: 10 horas semanais 
Atividade: Atendimento aos alunos matriculados na disciplina tanto teórica quanto laboratório de 
segunda à sexta feira, no horário de 18 às 19h e aos sábados pela manhã (8h às 12h) ou à tarde 
(13h às 17h), considerando que a disciplina é integrada com laboratório.  
 OFICINA: aos sábados o monitor ficará disponível exclusivamente para apresentar a 
resolução de problemas por meio de algoritmos passados pelo professor. 
 
02 vagas para Programação Orientada por Objetos (POO): 10 horas semanais 
Atividade: Atendimento aos alunos matriculados na disciplina tanto teórica quanto laboratório de 
segunda à sexta feira, no horário de 18 às 19h e aos sábados pela manhã (8h às 12h) ou à tarde 
(13h às 17h), considerando que a disciplina é integrada com laboratório.  
 OFICINA: aos sábados o monitor ficará disponível exclusivamente para apresentar a 
resolução de problemas por meio de algoritmos passados pelo professor. 
 
01 vaga para Algoritmos em Grafos: 10 horas semanais 
Atividade: Atendimento aos alunos matriculados na disciplina no horário de 18 às 19h e aos 
sábados pela manhã (8h às 12h) ou à tarde (13h às 17h).  
 OFICINA: aos sábados o monitor ficará disponível exclusivamente para apresentar a 
resolução de problemas por meio de algoritmos passados pelo professor. 
 
01 vaga para Bancos de Dados: 10 horas semanais 
Atividade: Atendimento aos alunos matriculados na disciplina no horário de 18 às 19h e aos 
sábados pela manhã (8h às 12h) ou à tarde (13h às 17h).  
 OFICINA: aos sábados o monitor ficará disponível exclusivamente para apresentar a 
resolução de problemas por meio de algoritmos passados pelo professor. 
 
01 vaga para Trabalho Interdisciplinar Aplicações WEB: 10 horas semanais 
Pré-requisito: ter cursado Tecnologias WEB com nota superior a 70. 
Atividade: Atendimento aos alunos matriculados na disciplina no horário de 18 às 19h e aos 
sábados pela manhã (8h às 12h) ou à tarde (13h às 17h).  
 OFICINA: aos sábados o monitor ficará disponível exclusivamente para apresentar a 
resolução de problemas por meio de algoritmos passados pelo professor. 
 
Seleção 

Concluídas as inscrições, a seleção dos candidatos será feita por uma Banca Examinadora, 
composta por professores do curso, que fará uma análise do histórico escolar de cada candidato. 
 
Remuneração 

Para a jornada de 10 (dez) horas semanais, o estagiário monitor receberá o valor de R$ 220,00 
(duzentos e vinte reais), via depósito bancário em conta corrente no Banco Santander. Além da 
remuneração financeira, um semestre de monitoria em disciplinas da área de Computação e 
Informática equivale a quinze horas de atividades complementares nos currículos de Sistemas de 
Informação para monitorias de dez horas semanais, com limite de 30h para uso como atividades 
complementares. 



 
Prazos e Resultados 

A Coordenação tem até o dia 03 de fevereiro de 2020 para publicar o resultado, listando os alunos 
selecionados.  
 
Dúvidas 

Somente devem ser enviadas para apoioextensao.bar@pucminas.br. 
 
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2020. 
 

Coordenação de Monitoria  
Curso de Sistemas de Informação 

PUC Minas Barreiro 
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