Edital de Seleção para Monitores de Fı́sica
O Coordenador do Projeto “Monitoria para disciplinas básicas de Fı́sica”, contemplado
no Edital PIAA N0 02/2016, faz saber que está aberto o processo de seleção de monitores
dos cursos de Fı́sica-Bacharelado e Fı́sica-Licenciatura (10B e 10L) para as disciplinas
de Fı́sica básica ofertadas pelo Departamento de Fı́sica do Centro de Ciências Exatas da
UFES.

I. Das Inscrições
As inscrições dos candidatos a monitor deverão ser feitas na secretaria do Colegiado
do Curso de Fı́sica (COLFIS) ou diretamente com o Coordenador do projeto, professor Antônio Canal Neto (sala 11 do prédio do PPGFIS), de 17 de março a 03 de
abril de 2017.
Os candidatos devem entregar os seguintes documentos no ato da inscrição: Horário
Individual; Histórico Escolar; Currı́culo (com cópia dos comprovantes das atividades
a serem pontuadas - ver ı́tem II abaixo); Declaração de ausência de vı́nculo a outros
programas de bolsa com recursos provenientes do Governo Federal.
Poderão concorrer às bolsas destinadas ao PIAA os estudantes que atendam aos
seguintes critérios:
I. Estar regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFES, em pelo
menos 50% da carga horária oferecida no semestre do curso;
II. Ter concluı́do, no mı́nimo, o quarto perı́odo dos cursos de graduação até o inı́cio
da vigência do projeto;
III. Não estar com colação de grau prevista para data anterior ao término do projeto.
É vedada a participação de estudantes especiais e de estudantes vinculados a outro
programa de bolsa que compõem o PIB/UFES (cada aluno pode estar vinculado a
apenas um programa de bolsas com recursos provenientes do Governo Federal).
II. Da Seleção
A seleção dos monitores ocorrerá através de entrevista, avaliação de currı́culo e do
histórico escolar.
A nota final a ser usada na classificação dos candidatos será calculada como a média
aritmética das notas: das disciplinas Fı́sica I, Fı́sica II, Fı́sica III e Fı́sica IV (constantes no histórico escolar), da entrevista (0 a 10) e do currı́culo (0 a 10).
Serão pontuadas no currı́culo apenas as atividades: de iniciação cientı́fica (3 pontos
por ano); monitoria (5 pontos por ano); docência no ensino médio (5 pontos por
ano); participação em feiras de ciências ou mostras de Fı́sica como monitores (0,5
pontos por evento). Ao final da contagem da pontuação de currı́culo será atribuı́da
nota 10,0 ao currı́culo de maior pontuação e aos demais serão atribuı́das notas proporcionais à suas respectivas pontuações.
As entrevistas deverão ocorrer entre os dias 04 e 06 de abril de 2017, com inı́cio às
8:00 da manhã (o horário da entrevista de cada candidato será agendado logo após
sua inscrição).

III. Das Vagas
São oferecidas 04 vagas para monitores que irão atuar em disciplinas básicas de
Fı́sica ofertadas pelo Departamento de Fı́sica da UFES.
A carga horária de exercı́cio do bolsista será de 20 (vinte) horas semanais. Os
atendimentos de monitoria serão limitados a 10 estudantes por monitor, devendo
ocorrer nos dois perı́odos letivos de 2017 (2017/01 e 2017/02).
IV. Das Bolsas
As 04 bolsas serão distribuı́das por ordem de classificação. O valor das bolsas será
de R$ 400,00 por monitor e e estas devem ser implementadas a partir de maio de
2017, com encerramento previsto para dezembro de 2017, ficando condicionadas
ao projeto “Monitoria para disciplinas básicas de Fı́sica“, referene ao Edital PIAA
02/2016 - PROGRAD/UFES.
Para implementação das bolsas os candidatos selecionados deverão entregar os seguintes
documentos:
- Cópia simples do: RG; CPF e anteverso de cartão bancário (ou dados bancários).
IV. Das Disposições Finais
Informações adicionais podem ser encontradas no Edital PIAA N0 02/2016 (PROGRAD/UFES), na Res. 12/2016 do CUn/UFES.
Possı́veis recursos deverão ser feitos por escrito e entregues na secretaria do COLFIS
em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação dos resultados do processo seletivo, devendo ser resolvidos pela instância competente.
Vitória, 17 de março de 2017

Antônio Canal Neto
Coordenador do projeto “Monitoria para disciplinas básicas de Fı́sica“ - Edital
PIAA N0 02/2016 - PROGRAD/UFES.

