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SELEÇÃO DE BOLSISTA DE MONITORIA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

PROJETO “MONITORIA DA DISCIPLINA DE

LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO”

A Coordenação do Projeto “Monitoria da disciplina de Lógica para Computação” torna público

que  estarão  abertas  as  inscrições  para  a  seleção  de  bolsista  remunerado  e  voluntário  do

Programa de Iniciação à Docência discriminado conforme tabela abaixo.

Monitoria Lógica para Computação

Orientador Francicleber Martins Ferreira

Tipo de vagas Remuneradas Voluntárias

Nº de vagas 1 1

Os interessados deverão comparecer  à  Secretaria  Acadêmica  para procederem às inscrições

entre os dias 03 (três) de Maio e 19 (dezenove) de Maio de 2017, em horário comercial.

1. Requisitos para a participação no processo seletivo

 Os seguintes requisitos são necessários para participar do processo de seleção:

1. Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação do Campus de Quixadá;

2. Possuir aprovação na disciplina “Lógica para Computação”;

3. Ter  uma  carga  horária  disponível  de  12  (doze)  horas  semanais  para  o

desenvolvimento das atividades inerentes à Monitoria.

2. Do processo seletivo

 O processo seletivo seguirá as seguintes etapas, com os respectivos critérios de seleção:

1. Análise de Histórico Escolar

2. Entrevista

Cronograma do Processo de Seleção Data/Horário

Entrega do Requerimento e Documentação Até 19/05 às 17h00min

Entrevista 24/05 às 14:00h



3. Das Bolsas

 O valor da bolsa será R$ 400,00.

 A vigência da bolsa será até a Dezembro de 2017, iniciando assim que o bolsista for

cadastrado no sistema da Universidade.

 Ao bolsista, será exigido o cumprimento de carga horária 12 (doze) horas semanais de

atividades  de  monitoria,  conforme  horários  preestabelecidos  com  o  professor-

orientador, sem prejuízo de suas atividades didáticas;

 Ao  bolsista,  é  obrigatória  a  apresentação  de  trabalho  no  Encontro  de  Iniciação  à

Docência, nos Encontros Universitários 2017, como autor principal.

3. Do Resultado Final

 O resultado final será divulgado no dia 26/05/017.

Quixadá, 02 de Maio de 2017

Prof. Francicleber Martins Ferreira


