
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 
 

EDITAL DE MONITORIA EM EAD 001/2016/UFSJ/PROGP 
 
 

 A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) torna pública a 
abertura de inscrições para a seleção de alunos regularmente matriculados na UFSJ, para 
atuarem como monitores em Educação a Distância (EAD) no curso preparatório de 
Raciocínio Lógico e Quantitativo para o Teste ANPAD. 
 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1 Distribuição de 2 (duas) bolsas na modalidade Monitoria de Educação a Distância 
(EAD) aos alunos regularmente matriculados no Curso de Graduação em Engenharia de 
Produção ou Administração da UFSJ, para o curso preparatório: Teste ANPAD – 
Raciocínio Lógico e Raciocínio Quantitativo, para atuação no período de 11 abril a 10 
de junho de 2016. 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES/REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderá participar do processo de seleção o candidato que atender os requisitos e 
critérios especificados abaixo: 
2.1.1. ser aluno regularmente matriculado na UFSJ em um dos cursos de graduação: 
Engenharia de Produção ou Administração, que possua 40% (quarenta por cento) de 
integralização do curso; 
2.1.2. apresentar Coeficiente de Rendimento (CR), maior ou igual a 6,0 (retificado em 

07/04/2016.; 
2.1.3. possuir conhecimento avançado de planilha eletrônica; 
2.1.4. não receber outro tipo de bolsa na UFSJ (iniciação científica, PET, PIBID, Bolsa 
Atividade, Bolsa Laboratório, estágio ou trabalho); 
2.1.5.dispor de 20 (vinte) horas semanais para as atividades de monitoria. 
 
2.2. Não são elegíveis para este Edital: alunos que recebem qualquer tipo de bolsa, 
alunos com matrícula trancada durante o período de execução do projeto e/ou alunos 
afastados por qualquer motivo durante o período de vigência da bolsa. 
 
3.  DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. Os interessados deverão enviar para o e-mail sesed@ufsj.edu.br os documentos 
abaixo relacionados, no período de 05 de abril até as 13 horas do dia 07 de abril de 
2016: 

 formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo I); 

 atestado de matrícula em um dos cursos de graduação: Engenharia de Produção 
ou Administração; 

 histórico escolar atualizado. 
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4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
4.1. A seleção dos bolsistas será realizada por meio de análise dos dados fornecidos no 
formulário de inscrição, conforme anexo I, das informações sobre porcentagem de 
integralização do curso e Coeficiente de Rendimento Normalizado (CRN) e resultado do 
teste de conhecimento avançado de planilha eletrônica (retificado em 07/04/2016). 
4.1.1. O teste a que se refere o item 4.1. será aplicado pela coordenadora do curso 
preparatório objeto deste edital, aos 5 (cinco) primeiros candidatos selecionados segundo 
os critérios abaixo: 

1º. candidato que tiver maior porcentagem de integralização do curso; 
2º. candidato com maior CRN. 

4.1.1.2. As informações sobre CR, porcentagem de integralização do curso e CRN dos 
candidatos inscritos serão solicitadas pela PROGP à Divisão de Controle Acadêmico 
(DICON), após o encerramento do prazo para a inscrição no processo seletivo (retificado 

em 07/04/2016). 
4.1.2. O resultado da seleção para o teste de conhecimento avançado em planilha 
eletrônica será divulgado até as 19 horas do dia 07 de abril de 2016, na página da 
PROGP. 
4.1.3. O teste de conhecimento avançado em planilha eletrônica será realizado às 10 
horas do dia 08 de abril de 2016, no Laboratório de Informática do Campus Santo 
Antônio, Sala 3.30 C, com duração máxima de 1 (uma) hora. 
4.1.3.1. Será considerado aprovado o candidato que atingir a pontuação mínima de 60 
(sessenta) pontos. 
4.1.4. O resultado final será publicado na página da PROGP até as 17h30min do dia 08 
de abril de 2016. 

 
 
5.  DOS BOLSISTAS SELECIONADOS  
 
5.1. Os bolsistas selecionados a atuarem como monitores no curso objeto deste edital 
deverão apresentar à PROGP Termo de Compromisso de Bolsista (Anexo II). 
 
6. BOLSA E VIGÊNCIA 
 
6.1. Pelo desempenho das atividades, a UFSJ pagará ao bolsista uma bolsa mensal de 
R$ 400,00 (quatrocentos reais), respeitando a normatização em vigor, na forma de 
depósito em conta bancária, até o quinto dia útil do mês, deduzidos os encargos fiscais 
sociais e previdenciários previstos e na forma da lei, e terá vigência de 2 (dois) meses.  
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
7.1. Este processo seletivo não assegura o direito à contratação, mas apenas sua 
expectativa, segundo a ordem de classificação.  
7.2. Os casos omissos no que se refere à realização deste Processo Seletivo, serão 
submetidos à apreciação da PROGP.  

 
São João del-Rei, 05 de abril de 2016 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE 

INSTRUTORES INTERNOS 
 

Eu, _____________________________________________________________, 

RG nº ________________, Orgão Emissor/UF ______________________, data de 

emissão __/__/____, CPF nº ___________, data de nascimento __/__/____, 

nacionalidade  ___________________, estado civil  ________________________, 

sexo ________________, residente à ____________________________________ 

____________________ nº ______, bairro _____________________________, 

Cep ____________, na cidade de ______________________, telefone residencial 

____________________, telefone celular ____________________, email 

_________________________________, solicito, nos termos do Edital 

_____________, minha inscrição para participar da seleção de bolsistas para 

atuarem como monitores em Educação a Distância (EAD) no curso preparatório de 

Raciocínio Lógico e Quantitativo para o Teste ANPAD. 

Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha 

inteira responsabilidade. No caso de declaração falsa, declaro estar ciente de que 

estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

 

Data: 

Assinatura: 

 
DADOS DA FORMAÇÃO (anexar comprovação):  

Curso de graduação em que está matriculado: 
 
 
 
Informações Adicionais: 
 
 
 

 



 

 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE BOLSA 

ATIVIDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI E O 

ALUNO(A)___________________________,  na forma abaixo:   

 

A Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ, de agora em diante denominada apenas UFSJ, 

representada pela Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, aqui assinado, 

CONCEDE, observados os termos da legislação vigente, BOLSA ao discente NOME DO 

ALUNO BOLSISTA, CPF: Nº ----------------, RG: --------------, MATRÍCULA: -----------------, 

ENDEREÇO: ---------------------------, DATA DE NASCIMENTO: --------, ESTADO CIVIL: ---

-, CONTA CORRENTE: -----, BANCO: ----------, EMAIL: ---------, telefone: --------, para 

exercer atividades junto à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, de acordo com as 

condições seguintes: 

1. O período de vigência da concessão da BOLSA será: por até 3 meses, conforme cronograma de 

trabalho do bolsista e mediante comprovação de execução de atividades; 

2. O BOLSISTA fica sujeito ao regime efetivo de trabalho de 20 horas/semanais, em horário fixado 

pela PROGP e compatível com o curso de graduação no qual se encontra matriculado; 

3. O valor mensal da BOLSA é de R$400,00; 

4. A presente concessão não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito, qualquer vínculo 

empregatício entre a UFSJ e o BOLSISTA, ou entre este e terceiros, nem dará direito a quaisquer 

vantagens, além das previstas neste termo; 

5. O BOLSISTA, abaixo assinado, declara que aceita a BOLSA que lhe é concedida, sem restrição e 

concorda com todos os seus termos e condições. 

 

 

 

____________________________________________                    

 Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas   

 

                        

____________________________________________ 

                                        Bolsista                 

        

 

 Testemunhas: ____________________________ 

 

 

                                                                               ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

LOCAL, __ de _________ de 2016 

 


