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Edital EE 09/2020 

SELEÇÃO DE MONITORES PARA O PROJETO DE ESPAÇO DE APRENDIZAGEM 
COOPERATIVA – EDITAL COMPLEMENTAR 

 
A Escola de Engenharia vem, através deste edital, selecionar monitores para disciplinas da 
Unidade integrantes do Projeto de Sala de Aprendizagem Cooperativa.  
Este edital complementar destina-se atender as disciplinas de Eletricidade e Magnetismo e 
Resistência dos Materiais.  
 
 
1. Da Qualificação mínima para ser candidato 
 
Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação de Engenharia Civil (EC), 
Engenharia Civil Empresarial (ECE) ou Engenharia Civil Costeira e Portuária (ECCP), e 
atender os requisitos para cada uma das vagas. 
 
 
2. Vagas e requisitos 
 
Neste edital complementar tem-se 2 (duas) vagas remuneradas para monitores, distribuídas 
conforme abaixo: 
 

Vaga 1 – disciplina: Eletricidade e Magnetismo – requisitos: aluno de EC, ECE ou ECCP; 
ter cursado com aprovação a disciplina de 03147 – Eletricidade e Magnetismo; ter 
disponibilidade de 12 horas de dedicação ao Projeto. 
 
Vaga 2 – disciplina: Resistência dos Materiais – requisitos: aluno de EC, ECE ou ECCP e 
ter cursado com aprovação as disciplinas 04083 - Resistência dos Materiais; ter 
disponibilidade de 12 horas de dedicação ao Projeto. 
 
 

3. Inscrições 
 
As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail <escola.de.engenharia@furg.br> com o 
assunto “monitoria Projeto Espaço de Aprendizagem Cooperativa 2020 – vaga x”, no período 
de 17/9 a 24/9/2020, indicando no corpo do mail: nome, número de matrícula, curso e vaga 
pretendida. 
Os documentos exigidos neste edital (item 4) deverão ser anexados ao mail no ato da 
inscrição.  
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4. Documentação Exigida para Inscrição 
 
- Comprovante de matrícula do período letivo vigente; 
- Histórico Acadêmico do curso de graduação em curso; 
- Comprovante de atividade de monitoria anteriormente realizada (se houver).  
 
 
5. Seleção 
 
A seleção dos monitores será realizada pelos docentes ligados ao Projeto levando em conta 
os seguintes critérios: 

- Desempenho acadêmico em disciplina(s) da vaga pretendida (média final obtida nas 
disciplinas da vaga pretendida); 

- Experiência anterior como monitor em disciplina(s); 
- Disponibilidade de horário para atuação no Projeto. 

 
 
Rio Grande, 16 de setembro de 2020. 
 
 
 
Prof. Cezar Augusto Burkert Bastos 
Diretor 
Escola de Engenharia – FURG 

 


