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Edital EE 05/2021 

SELEÇÃO DE MONITOR PARA O PROJETO DE ESPAÇO DE APRENDIZAGEM 
COLABORATIVA – EAC - EDITAL COMPLEMENTAR 

 
A Escola de Engenharia vem, através deste edital complementar, selecionar monitor para 
disciplina da Unidade integrante do Projeto de Espaço de Aprendizagem Colaborativa.  
Este edital complementar destina-se atender com uma vaga de monitoria as disciplinas de 
Fenômenos de Transporte e Termodinâmica.  
 
 
1. Vaga e requisitos 
 
Neste edital complementar tem-se 1 (uma) vaga remunerada para monitor, conforme abaixo: 
 

Vaga única – disciplinas: Fenômenos de Transporte e Termodinâmica – requisitos: aluno de 
EM, EME ou EMN; ter cursado com aprovação as disciplinas de 04270 - Fenômenos de 
Transporte e 04269 - Termodinâmica, ou ter cursado com aprovação as disciplinas de 03077 
- Fenômenos de Transporte, 04321 - Transferência de Calor e 04269 – Termodinâmica; ter 
disponibilidade de 12 horas de dedicação ao Projeto. Não ter bolsa modalidade EPEC no 
período 2021. 
 
 

2. Inscrições 
 
As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail <escola.de.engenharia@furg.br> com o 
assunto “monitoria Projeto Espaço de Aprendizagem Colaborativa 2021 – edital 
complementar - vaga única”, no período de 03/8 a 05/8/2021, indicando no corpo do mail: 
nome, número de matrícula e curso. 
Os documentos exigidos neste edital (item 3) deverão ser anexados ao mail no ato da 
inscrição.  
 
3. Documentação Exigida para Inscrição 
 
- Comprovante de matrícula do período letivo vigente; 
- Histórico Acadêmico do curso de graduação em curso; 
- Comprovante de atividade de monitoria anteriormente realizada (se houver).  
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4. Seleção 
 
A seleção dos monitores será realizada pelos docentes ligados ao Projeto levando em conta 
os seguintes critérios: 

- Desempenho acadêmico em disciplina(s) da vaga pretendida (média final obtida nas 
disciplinas da vaga pretendida); 

- Experiência anterior como monitor em disciplina(s); 
- Disponibilidade de horário para atuação no Projeto. 

 
 
5. Resultado 
 

O resultado da seleção será publicado no site da Escola de Engenharia, no dia 
06/8/2021. 
 
 

 
Rio Grande, 02 de agosto de 2021. 
 
 
 
Prof. Cezar Augusto Burkert Bastos 
Diretor 
Escola de Engenharia – FURG 

 


