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EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORIA DIGITAL 
 

 
DISCIPLINA:  
 
CONTEXTOS EDUCATIVOS II:  
 
 
PROFESSOR: ROGERIO GOULART DA SILVA 
 
NÚMERO DE VAGAS: 01 
 
1. DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1 O período inscrições será nos dias: 23/11/2020 (segunda-feira) até as 17:00 horas do dia 

03 de dezembro de 2020 (quinta-feira); 
 

1.2 Os documentos a serem apresentados para a inscrição são os seguintes: 

1.2.1  Cópia do RG, histórico escolar geral  

1.2.2 Comprovante de matrícula no semestre em andamento; 
 
1.2.3. Escrever (para ler na entrevista) sobre qual é a motivação e expectativa que o/a 
candidato/a tem com relação à sua participação na Monitoria de período especial. 
 
 
2. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 
 
2.1 Os candidatos serão selecionados com base no texto escrito apresentado e em 
entrevista individual via plataforma Teams, a ser realizada no dia 04/12/2020, das 10 
às 12 horas. 
 



2.2 Os critérios de seleção terão como base, o IRA, a desenvoltura dos candidatos tanto na 
escrita quanto na entrevista, bem como o grau de motivação demonstrado em ambas as 
situações.   
 
2.3. Ter cursado e sido aprovado em disciplina Contextos Educativos ofertada pelo 
Departamento de Educação Física da UFPR. 
 
2.4 Poderão ser admitidos discentes que não cumpram a exigência manifestada no 
item 2.3 supra, desde que consigam comprovar haver participado de projetos de 
licenciatura (PIBID, IC, PET na Escola, e/ou cursado disciplina equivalente ou 
conjunto de disciplinas que, reunidas, contemplem integralmente a ementa da disciplina 
para a qual desejam se candidatar.  
 
2.5 Ter disponibilidade de 12hs semanais 

Contato e envio de documentos via e-mail: rogerio.goulart@ufpr.br 

Local e horário da entrevista:  Plataforma Teams, 10h - 12h do dia 04/12/2020 – equipe de 
Seleção de monitoria “CONTEXTOS II_RS”.  

Programa com vaga única e possibilidade de uma bolsa. 

O(a) aluno(a) selecionado(a) como monitor bolsista deverá participar, obrigatoriamente, do 
curso da CIPEAD para monitores a ser desenvolvido antes  das atividades de monitoria e 
das atividades promovidas pela PROGRAD segundo o edital 03/2020. 

- A composição da nota de avaliação seguirá as regras da Resolução 43/03 – CEPE.  

 
Atenciosamente,  
 
Prof. Rogério Goulart da Silva 
Professor da disciplina Contextos Educativos II 

 
Curitiba, 20 de novembro de 2020 

 

 

 


