SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA CIÊNCIAS DO SISTEMA TERRA

EDITAL
BOLSAS MONITORIA
II Semestre DE 2011

O Programa Ciências da Terra, do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade
Federal do Oeste do Pará, torna pública a seleção de estudantes da UFOPA, para preenchimento
de vagas para quatro (04) Bolsas de Monitoria, para atuação no ensino da disciplina Ciências do
Sistema Terra (60 H), no período do II Semestre de 2011, de acordo com as condições
definidas neste Edital.
Quadro1
Vagas

Turno

Horário da Disciplina

Pré-requisito para o candidato

02

Manhã

Ter: 715 - 915/ Qui: 915 - 1115
Seg: 915 - 1115/ Sex: 715 - 915

01

Tarde

Ter: 1315 - 1515/ Qui: 1630 - 1830

01

Noite

Seg: 2030 – 2130/ Sex: 1830 – 2030

Graduandos da UFOPA que concluíram as disciplinas
Introdução a Geociências, Geologia Geral e
Paleontologia, Fundamentos de Geociências,
Fundamentos de Pedologia e Geologia
(Cursando do 3º ao penúltimo Semestre)

1. ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDAS
O aluno monitor deverá exercer as atividades da monitoria na disciplina Ciências do Sistema
Terra:


Nas aulas teóricas da Sala de Aula



Nas aulas práticas de Laboratório e de Campo (Excursão) e na Visita Técnica.

Conforme o Plano de Monitoria da Disciplina Ciências do Sistema Terra (disponível no
Programa Ciências da Terra), as atividades do aluno monitor são basicamente:









auxílio direto aos professores no preparo das aulas teóricas e experimentais;
auxílio na orientação, nas tarefas teóricas e práticas, e no esclarecimento de
dúvidas dos alunos que cursam a disciplina;
organização dos diversos laboratórios para as aulas teóricas e experimentais;
participação nos eventos das disciplinas, tais como seminários e provas, e
Seminário Interno do Programa Ciências da Terra , Seminários Temáticos,
Seminário de Monitoria;
reunião semanal com os professores colaboradores responsáveis por cada turma;
participação nos trabalhos de campo, como a excursão geológica e a visita técnica;
auxílio na aplicação das avaliações;
divulgação do horário para exercício da tutoria no período exclusive as aulas.

2. CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO








Ser aluno regular da UFOPA, campi Santarém
Estar cursando, no mínimo, o 3º semestre conforme a estrutura curricular do
curso inscrito;
Ter disponibilidade de, no mínimo, vinte horas semanais para o cumprimento das
suas atividades no período inscrito;
Ter concluído uma das disciplinas abaixo, com nota maior ou igual a sete:
o Introdução a Geociências
o Geologia Geral e Paleontologia
o Fundamentos de Geociências
o Fundamentos de Pedologia e Geologia
Não participar de nenhum programa de bolsa;
Não ter vínculo empregatício.

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO








Ficha de Inscrição do Candidato, disponível na secretaria do IEG e como anexo a
este Edital, devidamente preenchida;
Comprovante de matrícula do semestre letivo atual;
Currículo (comprovado) atualizado, ressaltando as atividades de ensino, pesquisa
e/ou extensão em que o candidato já tenha participado;
Declaração da disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais e no horário da
disciplina; (modelo livre)
Declaração de não possuir vínculo empregatício; (modelo livre)
Declaração de não participar de qualquer programa de bolsa; (modelo livre)
Em caso de voluntário em outros Programas e/ou Projetos da UFOPA,
apresentar uma cópia do(s) comprovante(s).

4. INSCRIÇÃO
Período: 23 a 24/08/2011
Local: LBA, Sala da Secretaria do IEG
Rua 24 de Outubro, n.º 3707, Sailé. Telefone: 93 35 23 41 38
Horário: 930 às 1130 h

5. SELEÇÃO
Para a seleção serão consideradas a análise Currículo e a Entrevista individual.
A entrevista, de cerca de quinze minutos, deverá ser agendada pelo candidato no ato da inscrição,
nos horários de 930 às 1125 horas e de 1430 às 1530 horas do dia 24/08/2011, e partir de 1400 horas
até às 1545 horas do dia 25/08/2011.
6. AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por os professores do Programa Ciências da Terra, seguindo-se os itens
a seguir.
6.1. Os critérios da avaliação


A Análise de Currículo considera:
- O perfil do candidato obtido via análise curricular;
- As notas obtidas nas disciplinas pré-requisitos do Quadro 1 deste edital;
- O número cursado das disciplinas pré-requisitos;
- As atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão as quais o candidato já tenha
exercido;
- A avaliação qualitativa dos documentos comprobatórios.



A Entrevista considera:
- A compreensão geral na área de conhecimento das Ciências da Terra
- A habilidade e desenvoltura em se expressar
- A pontualidade

6.2. Condições da avaliação:
Serão avaliados os candidatos que:
 Atenderem aos critérios listados no item 2 e apresentarem todos os documentos
constantes no item 3 deste Edital, acompanhado do Formulário de Inscrição
devidamente preenchido e assinado;
 Não acumularem qualquer tipo de bolsa, auxílio ou outra atividade remunerada
que a caracterize como duradoura. Caso selecionado(a), o(a) candidato(a) deverá
ser desligado(a) do programa de bolsa ao qual esteja vinculado.
6.3 A pontuação da avaliação
A pontuação somará um total de 100 pontos, divididos da seguinte forma:




Sessenta (50) pontos para avaliação do currículo,
Trinta (40) pontos para entrevista
Vinte (10) pontos, equivalentes a 6 meses de atividades como voluntário em
projetos da UFOPA

6.3. Observações finais




Os candidatos que, porventura, não apresentarem a documentação citada no item
3 e não preencherem os requisitos necessários estarão automaticamente
eliminados da seleção e não participarão da Entrevista;
A atividade de voluntariado será usada como principal critério de desempate.
Caso seja detectado qualquer tipo de irregularidade ou descumprimento às
normas deste Edital, o Programa Ciências da Terra deverá proceder ao
cancelamento da bolsa concedida,

7. VALOR DA BOLSA


R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

8. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados deverão ser divulgados a partir de 26/08/2011.

Santarém (PA), 21 de Agosto de 2011.

Coordenadora da Disciplina Ciências do Sistema Terra

Ministério da Educação
Universidade Federal do Oeste do Pará
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Instituto de Engenharia e Geociências
Programa Ciências da Terra

PROGRAMA DE MONITORIA

EDITAL
BOLSAS MONITORIA CIÊNCIAS DO SISTEMA TERRA
II Semestre DE 2011
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DO
PROGRAMA DE MONITORIA DA UFOPA
Monitoria

(

) Com bolsa

Campi:
Santarém, PA
Aluno(a):
Matrícula

Telefone:

E-mail:
Instituto/Curso:
Período em que está matriculado:
Turno de disponibilidade: ( ) Manhã (Ter: 715 - 915/ Qui: 915 - 1115) ( ) Manhã Seg: 915 - 1115/
Sex: 715 - 915 ( )Tarde ( )Noite
Disciplina/Módulo ou Laboratório em que deseja ser monitor
CIÊNCIAS DO SISTEMA TERRA

Disciplina (s)/Módulo ou Laboratório em que foi aprovado e que caracteriza a
área de monitoria pretendida:
Introdução a Geociências
( )
Geologia Geral e Paleontologia
( )
Fundamentos de Geociências
( )
Fundamentos de Pedologia e Geologia ( )

Não (

)

Sim (

) no(s) semestre(s)/ano(s):

Já foi monitor antes:
Qual(is) motivo(s) que o leva a querer ser monitor?

Declaro conhecer o Edital nº 022/2011 do Programa de Monitoria da UFOPA e o
Edital de Seleção do Discente Monitor do Programa Ciências da Terra (Instituto)

Declaro que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

_________________, ____ de ___________________ de _______

_________________________________________________
Assinatura do aluno

Protocolo de Recebimento:
Recebido por: __________________________________

Data: ____/____/____

