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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MONITORES -  2019/2 

EDITAL Nº 001 ESCOLA POLITÉCNICA  

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 E SELEÇÃO DE MONITORES PARA  

DISCIPLINAS QUE ESPECIFICA 

 

 O Decano da Escola Politécnica no uso de suas atribuições regimentais e considerando o estabelecido 

na Resolução N 005/2019 da Reitoria, torna público os critérios de inscrição e seleção de monitores conforme 

especificado abaixo. 

 Os alunos poderão candidatar-se às vagas disponibilizadas para monitoria em disciplinas oferecidas 

pela Escola Politécnica no período de 19 de agostos de 2019 a 22 de agosto de 2019, desde que atendam aos 

pré-requisitos necessários listadas a seguir: 

I – REQUISITOS PARA CANDIDATURA 

1. Estar devidamente matriculado no semestre letivo no qual serão executadas as atividades de 

monitoria; 

2. Ter disponibilidade de horários, sem comprometimento das atividades acadêmicas; 

3. Ter cursado com aprovação a disciplina na qual se candidata e ter bom desempenho acadêmico. 

 

II - IMPEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA 

 Tendo em vista a política de bolsas e financiamentos da PUCRS, não poderá haver acúmulo de 

benefícios. Assim sendo, não poderá exercer a atividade de monitor na modalidade remunerada o estudante 

que já possui alguma outra forma de benefício ou bolsa remunerada, por exemplo: IC, PET, CNPq, BPA. 

Contudo, fica facultado o exercício da atividade de monitora na modalidade voluntária, desde que, observado 

o limite de carga horaria prevista no artigo 13 da Resolução N005/2019. 

Para mais esclarecimentos consultar o site: http://www.pucrs.br/apoiodiscente/monitorias/ 

 

 III – DISCIPLINAS COM VAGAS E PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

Conforme documento em anexo. 
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IV – PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

O candidato deve acessar o site www.politecnica.pucrs.br/alunos/monitoria/  submeter sua inscrição nas 

disciplinas com vagas, imprimir o Termo de Compromisso gerado a partir da inscrição, coletar a assinatura do 

professor responsável pela monitoria da disciplina, anexar seu histórico escolar e entregar esta documentação 

na secretaria da Escola Politécnica dentro do prazo determinado abaixo citado.  

 

V – INSCRIÇÕES  

Inscrições através do site: www.politecnica.pucrs.br/alunos/monitoria/ 

Período: 15/08/19 a 22/08/19  

 

VI - RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:  

Se dará através de edital divulgado no site da Escola: 

http://www.pucrs.br/politecnica/amplie-sua-formacao/monitoria/  

 

VII – REGIME E VIGÊNCIA DA MONITORIA  

O monitor selecionado exercerá suas atividades de monitoria sem vínculo empregatício, até o dia 12/12/2019. 

Alunos formandos no semestre 2019/2 poderão participar de atividades de monitoria com bolsa, entretanto o 

término da bolsa será no dia 14/11/2019.  

 

 

Porto Alegre, 19 de agosto de 2019 

 

 

Prof. ME. Anderson Royes Terroso 

Líder do Núcleo de Articulação Acadêmica 
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