EDITAL DE MONITORIA
Física e Química
1º-2021
O Departamento de Física e Química da PUC Minas informa a abertura do processo de
seleção de monitores para atuarem no 1º semestre de 2021 nas seguintes disciplinas:
 Química: monitoria de 20 horas semanais
 Física Mecânica: monitoria de 20 horas semanais
 Física Eletromagnetismo: monitoria de 20 horas semanais
 Física Geral II: monitoria de 10 horas semanais
 Física Geral III: monitoria de 10 horas semanais
O candidato poderá se inscrever para uma ou mais disciplinas.
O início do contrato do (a) aluno (a) selecionado (a) será em 16/03/2021.

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
 Disponibilidade de cumprir a carga horária definida para a monitoria.
 Ter sido aprovado na disciplina.
 Como é a primeira oferta da disciplina Física Eletromagnetismo, a condição para inscrição é ter
sido aprovado em Física Geral III. O conteúdo de Física Eletromagnetismo contempla parte do
conteúdo de Física Geral III.

INSCRIÇÃO
Clique no formulário abaixo para efetuar sua inscrição e preencha os dados solicitados:
http://tiny.cc/monitoria2021
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
As inscrições serão realizadas no período de 18/02/2021 a 23/02/2021, exclusivamente a partir do
link disponibilizado acima.
CRITÉRIO DE SELEÇÃO
 Análise do Histórico Escolar.
 Disponibilidade de horário.
BOLSA
Por 10 horas semanais de trabalho, o monitor receberá uma bolsa de R$220,00 (duzentos e vinte
reais) e por 20 horas semanais uma bolsa de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) que será
depositada em conta corrente no Banco Santander.
SÃO DEVERES DOS MONITORES
 Atendimento aos alunos para sanar dúvidas sobre o conteúdo da disciplina em que for monitor;
 Comparecer às reuniões para as quais for convocado;
 Cumprir suas horas semanais. A frequência será controlada pelo acesso ao TEAMS.
LOCAL DE TRABALHO
As monitorias ocorrerão através do Microsot Teams.
PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
O candidato selecionado deverá estar atento ao seu e-mail cadastrado na PUC Minas. Nesse e-mail,
será enviado o pedido de aceite da contratação da monitoria (realizado através do SGE – Sistema
de Gestão de Estágio, por meio do seguinte caminho: SGE – CONTRATAÇÃO – CONTRATOS
AGUARDANDO ACEITE DO ALUNO).
Após o aceite da contratação, o aluno deverá aguardar o e-mail de pedido de emissão certificado
digital e realizar sua emissão, necessária para assinatura do contrato. Em seguida deverá assinar
digitalmente o termo de compromisso de monitoria, através do Portal de Assinaturas PUC Minas
(https://pucmg.portaldeassinaturas.com.br ) ou através do e-mail enviado pelo Portal de Assinaturas;

Os alunos selecionados para as monitorias remuneradas devem enviar para o email
fernandacunha@pucminas.br o formulário de “Solicitação de Abertura de Conta” juntamente com a
cópia do comprovante dos dados bancários, até 05 dias antes da data de início do contrato. Caso já
tenha conta Santander enviar foto do cartão.
É de responsabilidade do aluno a conferência e assinatura digital do contrato e entrega de toda a
documentação para inscrição e contratação nos prazos citados neste edital, sob pena de exclusão
do processo de seleção e/ou adiamento/indeferimento da contratação.
A monitoria somente será validada se o documento for digitalmente assinado dentro do prazo (até 5
dias antes do início da atividade.

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2021.
Profª. Joice da Silva Araújo
Chefe do Departamento de Física e Química

