MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE ENSINO E CURRÍCULO
NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Edital PRE/CEC/NUPROP n.º 07/19
SELEÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA
1. EDITAL
A Professora Rosangela Ferreira Rodrigues, do Instituto Biologia da Universidade Federal de Pelotas, torna
público que realizará processo seletivo para o preenchimento de três vagas para monitoria voluntária de
Biologia Celular e Histologia, de acordo com a Resolução COCEPE n.º 32/18 e o Edital PRE/CEC/NUPROP
n.º 07/19, conforme a identificação do Campo 2.
2. IDENTIFICAÇÃO
Unidade: Instituto de Biologia/IB
Departamento: Morfologia
Disciplinas objeto deste edital (código): Histologia Geral e de Sistemas (09040027),
Histologia dos Animais Domésticos (09040016) e Biologia Celular (09040026)
Nome do professor responsável pelo componente curricular: Rosangela Ferreira Rodrigues
Período de atividades: de 05/06/2019 à 05/06/2020
Número de vagas: 3 (voluntários)
Limite para inscrições: 07.06.2019 – 16:00 horas
Local das inscrições: Secretaria do Departamento de Morfologia na Faculdade de Medicina. Av. Duque de
Caxias, 250, Fragata
Requisitos para a inscrição:
1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFPel;
2. Dispor de 8 (oito) à 15 (vinte) horas semanais para se dedicar às atividades ligadas à monitoria, não
podendo exceder 5 (cinco) horas diárias;
3. Estar ciente das normas deste Edital, bem como do Edital PRE/CEC/NUPROP n.º 07/19 (disponível em
<https://wp.ufpel.edu.br/pre/>), e da Resolução COCEPE n.º 32/18 (disponíveis em
<https://wp.ufpel.edu.br/scs/cocepe/resolucoes/>).
Documentos exigidos para homologação da inscrição do candidato (entregues no dia da seleção):
1. Cópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso);
2. Histórico Escolar atualizado, emitido pelo Sistema Cobalto;
3. Atestado de Matrícula 2019/1 atualizado, emitido pelo Sistema Cobalto, onde lista as disciplinas em
curso.
Tipos de avaliação (pesos) e critérios:
1. Entrevista (8,0): motivação, disponibilidade de horário compatível com as atividades de monitoria,
conhecimentos específicos e capacidade de argumentação;
2. Exame do Histórico Escolar (2,0): desempenho específico (1,0) na disciplina de Biologia Celular ou
Histologia e desempenho global (1,0).
A nota final de ranqueamento será atribuída através da média aritmética ponderada entre as notas parciais.
Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 7 (sete);
A disponibilidade de horários, conforme o Atestado de Matrícula, o desempenho global do Histórico Escolar
e idade do candidato (nessa ordem) poderão ser considerados como critérios de desempate;
Caberá a Comissão de Seleção dirimir os casos omissos e/ou excepcionais, sendo facultado à mesma expedir
normas complementares.
Data, horário e local da seleção: 07/06/19 (sexta-feira) às 16:00 na sala 05 do Prédio da disbciplina de
Histologia, Faculdade de Medicina, Duque de Caxias 250.
3. DATA E ASSINATURA
Pelotas, 03 de maio de 2019.
______________________________________
Rosangela Ferreira Rodrigues

