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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO RETENÇÃO E EVASÃO: O CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E 
DA NATUREZA EM AÇÃO NA UFAC/ 2SEM2017 

 

EDITAL DE SELEÇÃO – VAGAS REMANESCENTES 

 

A comissão de seleção de monitores, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições contidas no Regimento Geral da 

Universidade Federal do Acre, torna público, para conhecimento  dos interessados, que estarão abertas as inscrições para 08 (oito) bolsas  de 

monitor ia  do Centro de Ciências  Biológicas e da Natureza – CCBN, para o  PROJETO: RETENÇÃO E  EVASÃO:  O CENTRO DE CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS E DA NATUREZA EM AÇÃO NA UFAC. 

1.0. Da inscrição 

1.1. Período: 18 a 22 de setembro de 2017, das 08h às 16h 

1.2. Local de inscrição: Secretaria do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza - CCBN 

1.3. Para efeito das inscrições o interessado deverá atender aos seguintes requisitos: 

a)  Ser aluno regularmente matriculado nos cursos regulares de graduação da UFAC; 

b) Ter integralizado as disciplinas objeto da postulação; 

c)  Ter integralizado pelo menos 1/3 dos créditos exigidos para o curso do qual é aluno; 

d) Não ser bolsista vinculado a outro programa (PIBIC, PIBID, PET, etc.) 

2.0. Do Requerimento de inscrição 

2.1.  No ato de inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição (em anexo) e apresentar cópia da RG, comprovante de 

matrícula, histórico escolar ou, provisoriamente, ficha individual expedida pela Coordenação do Curso, com as informações do item 

1.3, onde seja mencionado o seu coeficiente de rendimento (CR). 

3.0. Da apresentação do resultado: 

3.1. O resultado será apresentado dia 26/09/2017 pela comissão de seleção, conforme cronograma em anexo.
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4.0. Da Seleção 

4.1.  A seleção do monitor dar-se-á com a  análise do seu desempenho acadêmico comprovado através do histórico escolar ou, 

provisoriamente, pela ficha individual expedida pela Coordenação do Curso, sendo analisado o seu coeficiente de 

rendimento (CR). 

4.2 Em caso de empate será analisado a média das notas das disciplinas descritas no quadro do item 5.0. 

4.2. Cada candidato poderá concorrer no máximo em duas (02) vagas, que deverão ser mencionadas no ato da 

inscrição. 

5.0. Das áreas/disciplinas 
 

ÁREA DISCIPLINA* 
1.  Matemática Cálculo I e II 
2.   Física Fundamentos de Física/Física Geral/ 
3.   Biologia Biologia Geral/Bioquímica 

*pode ser considerado disciplinas equivalentes para fins de análise

6.0. Das atribuições do Monitor 

6.1. Participar da elaboração do plano de trabalho da monitoria com o professor responsável; 

6.2.  Auxiliar o professor  na r e a l i z a ç ã o  de t r a b a l h o s  práticos e e x p e r i m e n t o s , compatíveis com s e u  grau   

de c o n h e c i m e n t o  e experiência na disciplina; 

6.3.  Auxiliar o professor na orientação de alunos, esclarecendo e tirando dúvidas em atividades de classe, laboratório, 

campo e demais atividades previstas. 

6.4.     No    edital    38/2017   Prograd   podem   ser    obtidas    mais    informações    sobre   as   características    

do    programa. http://www.ufac.br/site/editais-concursos/prograd/edital-prograd-no-38-2017-processo-seletivo-

de-planos-de-trabalho-de-monitoria- acadêmica 

7.0. Do Regime de Trabalho 

7.1.  O monitor exercerá suas atividades em r e g i m e  de 1 0  ( dez) horas semanais, sem qualquer vínculo 

empregatício com a  

http://www.ufac.br/site/editais-concursos/prograd/edital-prograd-no-38-2017-processo-seletivo-de-planos-de-trabalho-de-monitoria-
http://www.ufac.br/site/editais-concursos/prograd/edital-prograd-no-38-2017-processo-seletivo-de-planos-de-trabalho-de-monitoria-
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Universidade, sob a orientação de um professor participante do projeto. 

8.0. Da Remuneração 

8.1. A bolsa terá o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais e terão o período de 6 (seis) meses, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

9.0. As vagas das áreas não preenchidas serão redirecionadas para outras áreas conforme decisão da comissão. 

10.0. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

 

 

Rio Branco - AC, 18 de setembro de 2017. 

 

 

 

A comissão
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Anexo I 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

 
 
 
 
 

1) NOME: 
 

2) CURSO:                                                              03) Nº DE MATRÍCULA:    
 

04) IDENTIDADE (RG ):                                          05) CPF :    
 

06) NACIONALIDADE:                                           07) NATURALIDADE:    
 

08) FILIAÇÃO: 
 

 
 
 

09) ENDEREÇO: 
 

10) CEP : 
 

12) BANCO: 

 

 
11) TELEFONE: 

 

13) Nº DA AGÊNCIA: 

 
 
 

 
14) Nº DA CONTA: 

 

15) ÁREAS A CONCORRER: OPÇÃO 1 
 

OPÇÃO 2

 

 
 

.
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Anexo II 
 

 
 
 

CRONOGRAMA - MONITORIA PROJETO 
 

Publicação do Edital – Vagas Remanescentes                              18/09/2017 
 
 
 

Período de Inscrição.                                            18 a 22/09/2017 
 
 
 

Seleção de monitores.                                             25/09/2017 
 
 
 

Resultado                                             26/09/2017 

Preenchimento dos documentos: Termo de compromisso 

e Identificação do Monitor (no CCBN) 

Até o dia 28/09/2017

 

Reunião com o grupo de trabalho (professores e alunos)              29/09/2017 
 

Início dos trabalhos                                              02/10/2017 


