
 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Predio 1 – Sala 302 | CEP 90619-900 | Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3505 | E-mail: prograd@pucrs.br | www.pucrs.br 

 

EDITAL SELEÇÃO DE MONITORES – 2019/2º 

EDITAL N.º 01, ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 E SELEÇÃO DE MONITORES PARA  

DISCIPLINAS QUE ESPECIFICA 

 

 O Decano da Escola de Ciências da Saúde no uso de suas atribuições regimentais e considerando o 

estabelecido na Resolução N°005/2019, torna público os critérios de inscrição e seleção de monitores 

especificados abaixo: 

 Estão abertas vagas para atendimento nas Disciplinas abaixo listadas. Os alunos podem se 

inscrever, desde que atendam todos os pré-requisitos necessários. 

 

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 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. 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 N°005/2019. 

 

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

 

 II – DISCIPLINA(S)  

Relação em anexo. 

 

III – PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

O candidato deverá acessar o site www.pucrs.br/saude para verificar as vagas disponíveis e após, entrar em 

contato com os professores responsáveis de cada disciplina a fim de manifestar interesse para participar do 

processo de seleção.  

 

IV – INSCRIÇÕES  

De 15/8/2019 a 28/8/2019 

 

VII - RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO:  

Se dará através de edital divulgado no site da Escola.  

 

 



 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Predio 1 – Sala 302 | CEP 90619-900 | Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3320-3505 | E-mail: prograd@pucrs.br | www.pucrs.br 

VIII – _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, mas o término da bolsa previsto no termo de compromisso deve ser 14/11/2019.  

 

 

Data: 15/8/2019 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano Castro 

Decano ECS 

 
 


