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EDITAL Nº 02/2020-1 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MONITOR(A) – VAGAS REMANESCENTES 

 

Período e forma de inscrição: 

Até as 23h59 de 15/03/2020 através de formulário disponível em: https://civil.pucpcaldas.br/monitoria/ 

 

Documentação a ser avaliada: 

a) Formulário de Inscrição; 

b) Histórico Escolar. 

 

Requisitos: 

a) Poderão se inscrever os(as) alunos(as) que já cursaram a disciplina para a qual estão se 

candidatando à monitoria e obtiveram aproveitamento superior a 70% (setenta por cento), sem 

reprovações prévias nessa(s) disciplina(s); 

b) Não poderão se inscrever alunos(as) que já tiveram contrato de monitoria por 2 (dois) anos na 

PUC Minas.  

c) O(A) aluno(a) deverá se inscrever em pelo menos 1 (uma) das vagas listadas abaixo. 

 

Disciplina(s) nº de vagas 
Carga horária 

semanal 

Álgebra Vetorial e Fundamentos de Equações Diferenciais 01 10h 

Cálculos I, II, III e IV 01 15h 

 

Critérios de seleção: 

Avaliação de notas, frequência e indicação pelo(a)(s) professor(a)(s) da disciplina. A seleção será 

realizada nos dias 16 e 17/03/2020. 

 

Remuneração: 

A monitoria será remunerada (conforme critérios de seleção), e o valor de referência é de R$ 440,00 

para a carga horária de 20 horas semanais. O valor da bolsa será calculado proporcionalmente à carga 

horária contratada e seguindo este valor de referência. Para esta modalidade de monitoria, o(a) 

aluno(a) deve possuir uma conta corrente ativa no Banco Santander, no nome do(a) próprio(a) 

aluno(a).  

https://civil.pucpcaldas.br/monitoria/
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Prazos e Resultados: 

A divulgação será até o dia 18/03/2020: 

 no mural da Engenharia Civil (ao lado da sala 4, prédio 3) 

 na página do curso no portal PUC Minas: https://civil.pucpcaldas.br/monitoria/ 

 na página do Facebook do curso: https://www.facebook.com/EngCivilPUC 

 no perfil do Instagram do curso: @EngCivilPUC 

Procedimentos para contratação: 

Início do contrato do(a) aluno(a) selecionado(a): 01/04/2020 (previsão) 

O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá estar atento(a) ao seu e-mail cadastrado na PUC Minas, no 

qual chegará o pedido de emissão de certificado digital e então deverá realizar sua emissão, 

necessária para assinatura do contrato. Em seguida deverá assinar digitalmente o termo de 

compromisso de monitoria, através do Portal de Assinaturas PUC Minas: 

<https://pucmg.portaldeassinaturas.com.br> ou através do e-mail enviado pelo Portal de Assinaturas. 

Os(As) alunos(as) selecionados(as) para monitorias remuneradas devem entregar no Setor de 

Estágio/Secretaria responsável o formulário de “Solicitação de Abertura de Conta” juntamente com a 

cópia do comprovante dos dados bancários, até 05 (cinco) dias antes da data de início do contrato. 

É de responsabilidade do(a) aluno(a) a conferência e assinatura digital do contrato e entrega de toda a 

documentação para inscrição e contratação nos prazos citados neste edital, sob pena de exclusão do 

processo de seleção e/ou adiamento/indeferimento da contratação. 

O selecionado poderá iniciar as atividades assim que o status da contratação estiver deferido no SGE, 

respeitando a data prevista no termo de compromisso. 

 

Poços de Caldas, 06 de março de 2020. 

 

 

Prof. Bruno Medeiros 

Coordenador do Curso de Engenharia Civil 

https://civil.pucpcaldas.br/monitoria/
https://www.facebook.com/EngCivilPUC
https://pucmg.portaldeassinaturas.com.br/

