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EDITAL 

As Coordenações dos Cursos de S stemas de I nformação, Engenhar! a de Software, Redes de 
Computadores, Ciência da Computação, e Engenharia da Computação do Campus da UFC em 
Qui xadá tornam públ i co que estarão abertas as i nscri ções para a sei eção de boi si stas remunerados e 
v d untári os do Programa de I ni d ação à Docênd a di scri mi nado conforme tabel a aba xo. 

Monitor ia Projeto 1 ntegrado de Monitor ia para Matemática Disaeta 
Tipos de Vagas Remuneradas Voluntárias 
N° de vagas 4 2 

Os i nteressados dej&êo comparecer à Secretari a do Campus para procederem às i nscri ções nos di as 
22 (vinteedois) d e j a n a r o de2018 ao dia 06 (sas) de fe /e ra ro de2018 em horário comerdai. 
A sei eção se dará ao longo do dia 07 (sete) de fevereiro de 2018, 
com todas as fases de sei eção e divulgação de resultados 
dos estudantes sei edonados para ingresso no programa em 2018, sendo período da manhã (previsto de 
10h às 12h) reservado para entre/i stas 

1. Requisitos para a partidpação do processo seletivo: 
1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos do Campus da UFC em Quixadá; 
2. Não possui r víncui o empregatíd o e nem ser bd si sta de qual quer outro programa de ensi no, 
pesquisa e^ou extensão quando da efetivação da bolsa alunos bolsistasde/erão entregar uma 
carta de comprometi mento de desi igamento do respectivo programa; 
3. Possui r aprovação nas di sd pi i nas de" M stemáti ca Bási cá' e" M atemáti ca Di screta"; 
4. Ter uma carga horári a disponível de 12 (doze) horas semanais para o desenvolvi mento das 
atividades i nerentes ao programa de monitoria; 

2. Documentação exigida no ato da inscrição: 

1. Histórico Escolar atualizBdo emitido pelo SI GA A e detidamente assinado pelo Coordenador 
do Curso ou servidor público em exerddo, constando matrícula no período 2018.1. 



3. Do Processo Seletivo: 
0 processo seletivo seguirá as seguintes etapas: 
1. Anál i se da documentação entregue Passarão para a etapa segui nte um número máxi mo de 
12candidatos Oresultadodaprimeirafaseserádivulgadostéodia07/02/2018,10h. 
2. Entrevista, a ser realizada no dia 07/02/2018, a partir das lOh. As entrevi stas têm como 
obj eti vo aval i ar os candi detos quanto: a coerênd a entre o proj eto de atuação, o grau de 
1 nteresse pé o programa e conhed mento sobre seus obj eti vo? experi ênd as prá/i as e grau de 
interesse por atividades de ensi no, pesquisa e ©(tensão; f luêndaecoerêndadasidaa? 
capaddade de argumentação; capaddadeeexperiêndadetrabéhoemgrupo; resolução de 
probi emas de matemsti ca Em função de termos um processo ef i d ente e transparente a 
sé eção envolverá a resolução de égum exercido no quadro, com explicação, e aberto à 
presença dos demá s candi datos (apenas). 

4. Da Bolsa: 

1. Oéunoboléstaterádirétoaumabolsamensé novéordeR$400,00(quatrocentos 
reais). A vigênda da bolsa será de Março a Dezembro de 2018 (10 meses). 
2. Aos boi si stas (remunerados ou vol untári os), será ©<i gi do o cumpri mento de carga horári a 
de 12 (doze) horas semanas de atividades de monitoria conforme horários preestabéeddos 
com o prof essor-ori entador, sem pr^ uízo de suas ati vi dades di dáti ca^ 
3. Os é unos vol untári os terão pri ori dade no caso de desI i gamento de é unos boi si stas 
remunerados; 
4. Aos boi si stas (remunerados ou vol untári os), é obri gatóri a a apresentação de trabé ho no 
Encontro de Inidação à Docênd a, nos Encontros Universitários 2018, como autor prindpal. 

5. Do Resultado da Séeção: 
5. O resultado da séeção será afixado na secréaria do campus no dia 07/02/2018 ao f im da 
séeção, e os candidatos sé edonados deterão estar presentes para assinar o termo de 
Compromi sso entre os dias 07 e 08 de f ever é ro de 2018. 
Faz~se i mportante ressétar que o prazo I i mite para concessão de boi sas em 
março é a assi natura do termo de compromi sso até o di a 08/02/2018, 

Quixadá, 22 dejanéro de2018. 

Prof. Carlos Roberto Rodrigues Filho 
Coordenador do Projéo I ntegrado de Monitoria para Matemática Discréa 


