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EDITAL N.º 010/2020/EMB/CJ

SELEÇÃO DE MONITOR 

O Chefe do Departamento de Engenharias da Mobilidade do Centro Tecnológico de Joinville 
da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio deste edital, torna pública a seleção de bolsista 
de monitoria para vaga aberta em substituição de monitor desligado do programa.

A monitoria segue as Resoluções Normativas nº  53/CUn/2015 e 85/2016/CUn,  e tem por 
finalidade despertar nos estudantes o interesse pela carreira docente, prestar auxílio a professores 
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades técnico/didáticas,  bem como contribuir 
para a manutenção de um relacionamento pedagógico produtivo entre estudantes e professores.

Para se candidatar, os estudantes deverão ter disponibilidade de horário (12 horas semanais), 
devem ter  concluído a  Disciplina  com nota final  mínima 7,0 (sete)  e  ser  aprovado no processo 
seletivo, conforme requisitos abaixo:

Código Disciplina Vagas Critérios de seleção Prof. Supervisor

EMB5631 Programação III 01

1. Nota na Disciplina (≥7,0)
2. Maior IAA
3. Disponibilidade de Horário
4. Entrevista (se necessário)

Gian R. Berkenbrock

Os estudantes  candidatos  deverão enviar  cópia  do histórico  escolar,  grade de horários  e 
contato (telefone e e-mail) para o e-mail do Professor Supervisor até dia 07 de outubro (4ªfeira).

A divulgação do resultado final será feita através da publicação de edital a partir do dia 09 de 
outubro(6ªfeira) e também poderá ser realizada por e-mail diretamente ao selecionado.

Obs.: O estudante selecionado deverá ter conta corrente em um dos Bancos constantes no sistema 
MONI. A partir da publicação do edital com o resultado da seleção, o monitor selecionado deverá 
informar seu curso, o número de sua matrícula e seus dados bancários: Banco, Agência e número de 
conta corrente ou poupança(apenas da Caixa),  enviando e-mail para  rogelio.luetke@ufsc.br  para 
ser  cadastrado no sistema.  Após o  monitor  ser  cadastrado no sistema MONI,  deverá  assinar  e 
devolver o Termo de Compromisso do Estudante a ser enviado por e-mail. Outras eventuais dúvidas 
serão sanadas através de comunicação por e-mail.

Joinville, 01 de outubro de 2020.

Prof. ALEXANDRO GARRO BRITO

Chefe do Depto EMB
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