
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES  

1º/2018 

 

O Reitor da Escola de Engenharia - EMGE - abre Processo Seletivo para a Contratação 

de 01 (UM) monitor acadêmico para cada uma das disciplinas a seguir relacionadas: 

PRÉ-CÁLCULO, GEOMETRIA ANALÍTICA, CÁLCULO I, ÁLGEBRA LINEAR, 

CONTROLE ESTATÍSTICO E PROBABILIDADE e CÁLCULO II. 

 

Art. 1º – A Monitoria tem como finalidade geral contribuir para o máximo 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem, em consonância com Projeto Pedagógico 

Institucional. 

 

Art. 2º – São atribuições dos Monitores: 

a) Colaborar para a efetivação de metodologias e práticas do ensino personalizado, em 

conformidade com a Pedagogia Inaciana desenvolvida pela Instituição; 

b) Auxiliar aos Docentes e Discentes nas questões práticas, didáticas e rotineiras dos 

procedimentos de ensino e avaliações da aprendizagem; 

 

Art. 3º – São obrigações dos Monitores: 

a) Apresentar, mensalmente, lista de presença dos estudantes que compareceram à 

monitoria; 

b) Elaborar relatório de atividades a ser assinado pelo monitor discente e pelo docente 

responsável pela disciplina. 

 

Art 4º - Poderá inscrever-se o estudante: 

a) Regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia Civil da EMGE; 

b) Aprovado no componente curricular (disciplina) objeto desta seleção, com nota 

mínima de 70 pontos; 

c) Em dia com suas obrigações acadêmicas e financeiras e que não tem processo 

disciplinar que atente contra o código de ética vigente.  

Parágrafo único: O aluno poderá se candidatar a três (3) disciplinas diferentes, mas 

poderá assumir somente uma. 

 

Art. 5º - Duração do Programa: 

Este programa de monitoria será aplicado no primeiro semestre de 2018. O programa 

terá duração a partir da assinatura do contrato até o dia 13 de julho de 2018, quando 

deverão ser entregues os relatórios finais assinados pelo estudante e pelo professor da 



 

disciplina. O programa poderá ser renovado a critério da Direção ou aberto novo edital 

para o segundo semestre de 2018. 

 

Art. 6º - Disponibilidade: 

As atividades de monitoria serão desenvolvidas no horário de 17 às 18h, duas vezes por 

semana. Portanto, é condição indispensável que o candidato tenha disponibilidade de 2 

horas semanais durante a vigência do contrato.  

 

Art. 7º - Benefícios 

A monitoria, objeto deste edital, é de caráter voluntário e confere horas de atividades 

complementares (máximo de 20 h por semestre, conforme regimento). 

 

Art. 8º – Calendário: 

1º) Publicação e Divulgação do Processo Seletivo: 09/03/2018 a 12/03/2018; 

2º) Inscrições dos Candidatos: 12/03/2018 a 15/03/2018; 

Interessados devem se inscrever enviando o formulário abaixo preenchido para o e-mail 

da coordenação: (civil@emge.edu.br) 

Eu, ________________________ (nome completo), estudante do _____ período, 

(turma)__________ , inscrevo-me para concorrer a uma vaga do Processo Seletivo para 

contratação de Monitores(as) em caráter voluntário para a disciplina 

________________ do Curso de Graduação em Engenharia Civil da EMGE - Escola de 

Engenharia. 

 

3º) Análise dos Currículos Acadêmicos dos Candidatos: 16/03/2018; 

4º) Entrevista com os Candidatos Classificados, se necessário: 16/03/2018 – 17h; Local: 

Coordenação do curso de Engenharia Civil da EMGE; 

6º) Publicação dos nomes dos Candidatos Aprovados: 19/03/2018; 

7º) Assinatura dos Contratos dos Candidatos Aprovados: 20/03/2018; 

8º) Início das atividades: 20/03/2018. 

 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino e pela 

Coordenação do Curso de Engenharia Civil. 

 

Belo Horizonte, 09 de março de 2018. 

 

Prof. Dr. Franclim J. Sobral de Brito 

-Reitor- 

mailto:civil@emge.edu.br

