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EDITAL N.o 003/2023/EMB/CTJ

SELEÇÃO DE MONITORES SEMESTRE 2023.1

(vagas remanescentes)

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

bolsistas de monitoria para o período 2023-1 .

A monitoria segue as Resoluções Normativas n' 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/didátlcas, 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

EMB5033

EMB51 03

EMB51 1 0

EMB51 1 5

EMB5844

EMB5851

EMB5927
EMB5936

Disciplina

Metrologia

Transmissão de Calor l

Elementos de Máquinas

Vibrações

Mecânica dos Solos

Mecânica dos Solos li

Critérios de seleção Prof. Supervisor

James S. Eger

Rafael de C. Catapan

Andrea Piga Carbono

Filipe Dutra da Salva

Heiena P. Nierwinsk

Marceio Heidemann

1 . Nota na Disciplina (27,0)
2, Maior IAA
3. Disponibilidade de Horário
4. Entrevista (se necessário)

Engenharia de Tráfego l e ll Christiane Fernandes

Os estudantes candidatos deverão enviar cópia do histórico escolar, grade de horários e

contato (e-mail e telefone) para os e-mails dos respectivos Professores Supervisores até 28 de

março (3' feira).
A divulgação do resultado final será feita através da publicação de edital a partir do dia 30 de

março (5'feira) e também poderá ser realizada por e-mail diretamente aos selecionados.



O valor da bolsa de monitorla, correspondente a R$472,80 que. somado ao valor do auxílio

transporte de R$132,00, totaliza R$604,80, será pago proporcional aos dias trabalhados, a partir da

data de início registrada no sistema MONI e descontadas as faltas registradas pelos Professores
Supervisores e eventuais períodos de recesso.

Para efeito de pagamento das bolsas, o cômputo das horas a serem pagas compreenderá o
período entre o dia 21 de um mês e o dia 20 do mês seguinte. Desta forma, monitores cadastrados
depois do dia 20 comporão a folha de pagamentos do mês seguinte e o pagamento será sempre
proporcional aos dias trabalhados.

É de responsabilidade do Supervisor o acompanhamento das atividades dos monitores

(bolsistas e voluntários). A falta do registro semanal das atividades do monitor no MONO implicará a

perda do direito à bolsa de monitoria para a Disciplina no próximo semestre em que for ofertada,

período em que a Disciplina somente poderá cadastrar monitoria voluntária, conforme determina o

artigo 9', inciso X, $ 1 ' da Resolução Normativa n' 53/CUn/201 5.

Obs.: !!npQ!!al119: Os estudantes selecionados deverão ter conta corrente em um dos Bancos

constantes no sistema MONI. A partir da publicação do edital com o resultado da seleção, os
monitores selecionados deverão 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-ma// para regejjQ:jUeljSS@U!$ç:b! com cópia para elnbj)íe@çg111ala:iJ!$!;:bE para serem cadastrados

no sistema.

Após os monitores serem cadastrados no sistema MONI, deverão acessar o sistema, baixar o

7ermo de Compromisso do Estudante, assina-lo, enviar ou entregar para o Professor Supervisor

também assinar e enviar por e-mail para roaelio.luetkelâ2ufsc.br com cópia para

emb.ive(â)contato.ufsc.br ou entregar na Secretaria do Departamento (Sala U242 ou U240). Outras

eventuais dúvidas serão sanadas através de comunicação por e-mail ou presencial na Secretaria do

Departamento.

Joinville, 21 de março de 2023

é::'....}.o 'Ü.. (..,\~ .\.q . t.
Prof. Eduardo de Caril da Silvo

Chefe do Depto EMB


