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EDITAL - SELEÇÃO DE MONITORES 

Programa Emergencial de Monitoria Digital - 2020 

EDITAIS N.º 03/2020 e N.º 06/2020 - PROGRAD/COAFE/MONITORIA 

 
Em conformidade com os Editais n.º 03/2020 e n.º 06/2020 PROGRAD/COAFE/MONITORIA, estão 

abertas as inscrições para seleção de monitor para a disciplina EM 105 Prática de Ensino A, sob 

responsabilidade do professor Sergio Roberto Chaves Jr (ED/DTPEN), conforme Plano Individual de Monitoria 

constante no Processo SEI n.º 23075.058311/2020-41. 

 

INSCRIÇÕES: 

Período: de 29/outubro/2020 a 04/novembro/2020 

Forma de inscrição: Os interessados em participar como monitores da disciplina devem enviar o Histórico 

Escolar atualizado (com IRA) para o professor responsável no seguinte e-mail: sergiojunior79@ufpr.br  

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

De acordo com Edital nº 03/2020 PROGRAD/COAFE/MONITORIA, poderão se candidatar os estudantes com 

matrículas ativas no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFPR e que: 

a) apresentem frequência regular e desempenho acadêmico satisfatório; 

b) tenham concluído a disciplina para a qual desejam realizar a seleção; 

c) tenham disponibilidade de 12h semanais para atividades de monitoria, com disponibilidade indispensável 

às segundas-feiras, das 9h30-11h30 e das 13h30-15h30 para os encontros síncronos; 

d) possuam conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de comunicação e 

informação; 

e) disponham em seu domicílio de computadores (desktop, notebook ou tablet, entre outros) e acesso à Internet 

em quantidade e qualidade necessárias para o desempenho adequado das suas atribuições; 

f) se aprovado e quando assim convocado, realize, com o devido aproveitamento, os cursos e demais atividades 

formativas oferecidas pela PROGRAD/CIPEAD destinados aos estudantes participantes da monitoria digital. 

g) não receber mais de uma bolsa institucional concomitantemente (excetuadas as bolsas do PROBEM). 

 

SELEÇÃO:  

Análise do Histórico Escolar e; 

Entrevista remota, na quinta-feira, dia 05/novembro/2020 (horário a combinar no momento da inscrição). 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 

a) Nota de aprovação na disciplina, com peso de 40%; 

b) Desempenho na entrevista avaliativa, com peso de 60%; 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: por e-mail, no dia 06/novembro/2020. 

 

NÚMERO DE BOLSAS: 1 (uma) 

VALOR DA BOLSA: R$ 400,00 

PARCELAS MENSAIS CONCEDIDAS: 3 (três) parcelas 

INÍCIO DAS ATIVIDADES DA MONITORIA DIGITAL: 09/novembro/2020. 

 

Curitiba, 28 de outubro de 2020. 

 

 

Sergio Roberto Chaves Junior 

(ED/DTPEN) 

 


