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1. A professora Ivone Regina Porto Martins do Instituto de Educação torna público que 

realizará Processo Seletivo Simplificado para Bolsista de Monitoria em acordo com os 

termos do Edital PROGRAD Nº 06/2021, conforme descrito abaixo. 

 
2. Descrição 

 

2.1. Unidade Acadêmica: Instituto de Educação 

 

2.2. Responsável pela bolsa: Profª Ivone Regina Porto Martins 

 

2.3. Disciplina(s) objeto deste Edital (código): História da Educação I (09845), Atividades 

de Iniciação à Docência I (090048), Didática (090047) e Estudos Sócio Antropológicos da 

Infância e da Juventude (09847). 
 

2.4. Período de atividades: 02/08/2021 a  31/10/2021 

 

2.5. Número de vagas: 01 

 

2.6. Prazo para inscrição: de 14/07/2021 até 16/07/2021 às 23:59 horas. 

 

3. Inscrição:  

 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas pelo/a candidato/a no período estabelecido no 

item 2.6, através do endereço eletrônico: regpmartins@gmail.com 

 

3.2. No momento da inscrição deverão ser apresentados documentos descritos no item 5 

em formato PDF.  

 

3.3. A homologação das inscrições dependerá do envio dos documentos exigidos  e, 

também, do atendimento aos requisitos estabelecidos no item 4 do edital. 

 

3.4. A relação das inscrições  homologadas será publicada no endereço eletrônico do 

Instituto de Educação (www.ie.furg.br), no dia 17/07/2021 juntamente com a data, 

horário e link para a entrevista via google meet. 

 
4. Requisitos para a inscrição: 

 

4.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FURG; 

 

4.2. Ter sido aprovado na(s) disciplina(s) prevista(s) neste Edital; 

 
4.3. Dispor de 12 horas semanais para o trabalho em monitoria; 
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4.4. Ser titular de Conta Corrente (conta poupança somente da CEF); 

 

4.5. Ter CPF regularizado; 

 

4.6. Não possuir vínculo empregatício, nem receber salário ou remuneração decorrente 

do exercício de atividades de qualquer natureza, inclusive estágio remunerado, durante a 

vigência da bolsa; 
 

4.7. Não receber, concomitantemente, duas bolsas da FURG ou de outro órgão financiador, 

durante a vigência da bolsa; 

 

4.8. Estar ciente dos termos deste Edital, bem como do Edital PROGRAD Nº 06/2021. 

 

5. Documentos exigidos para a homologação da inscrição: 

 

5.1. Dados de identificação do candidato; 

 
5.2. Cópia do Histórico Acadêmico atualizado e emitido pelo Sistema da FURG; 

 

5.3. Comprovante de matrícula. 

 

6. Critérios avaliativos e procedimentos da seleção:  

 

6.1. O processo de seleção será realizado pela professora responsável pela proposta de 

monitoria e mais uma professora colaboradora. 

 

6.2. O processo de seleção ocorrerá por meio de entrevista virtual (via google meet) com 

os/as estudantes que tiverem suas inscrições homologadas. 

 

6.3. A avaliação e classificação dos/as candidatos/as serão baseadas nos seguintes 

critérios, a partir da entrevista realizada: 

 

      6.3.1. disponibilidade de computador com acesso à internet banda larga e dispositivos 

(microfone, webcam e fones de ouvido) para realização de vídeo chamadas, como 

também smartphone com aplicativos de comunicação (whatsapp); 

 

       6.3.2. conhecimento do AVA FURG; 

 

6.3.3. conhecimento de produção de vídeos e podcasts; 

 

6.3.4. coeficiente de rendimento; 

 

6.3.5. disponibilidade de horário para atender as disciplinas que compõem a proposta de 

monitoria; 

 

       6.3.6. compreensão das funções do/a monitor/a. 
 

 

 

 



 

7. Cronograma 

 

EVENTO DATAS LOCAL 

Publicação do Edital de seleção de 

bolsista 

14/07/2021 Página da PROGRAD 

Período de Inscrições 14 a 16/07/2021 Através do e-mail  

regpmartins@gmail.com  
Homologação das inscrições 17/07/2021 https://ie.furg.br/  

Seleção dos/as  bolsistas 19 a 21/07/2021 Via google meet 

Resultado final Até o dia 26/07/2021  https://ie.furg.br/ 

 

 

8. Formato de atuação: 

 

Todas as atividades acadêmicas da Instituição estão ocorrendo de forma remota desde 

14/09/2020. Consequentemente, as atividades de monitoria também ocorrerão, 

exclusivamente, nesse mesmo formato. 

 

Rio Grande, 14 de julho de 2021. 

                                                                                                        
Responsável pela Bolsa 
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