
 
 

EDITAL No 02 / 2º SEMESTRE DE 2017 
 

 CONCURSO PARA SELEÇÃO DE MONITOR – CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

PUC MINAS campus Poços de Caldas 
 

 

 
O presente Edital visa selecionar um aluno, regularmente matriculado no curso de Engenharia Elétrica, da PUC Minas campus 

Poços de Caldas, para ocupar uma vaga da monitoria remunerada, de acordo com as Normas Acadêmicas, para o 2º semestre de 

2017. 

 

DAS ATIVIDADES 

As atividades de monitoria compreendem o auxílio aos estudantes e professores das disciplinas do curso, facilitando-lhes a 

elaboração de trabalhos e de pesquisas bibliográficas, resolução de exercícios e trabalhos práticos de laboratório. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Período de Inscrição: 04 de agosto a 13 de agosto de 2017. 

 

O candidato deverá encaminhar um e-mail para marcia@pucpcaldas.br, com cópia para celso@pucpcaldas.br e informar neste e-

mail: seu nome completo, RA (Registro Acadêmico), telefone e e-mail para contato. 

 

DOS REQUISITOS/CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Para a monitoria remunerada, poderão se inscrever os alunos que já cursaram as disciplinas para as quais estão se 

candidatando; 

b) Não poderão se inscrever alunos que já tiveram contrato por 2 (dois) anos na PUC Minas. 

 

DO NÚMERO DE VAGAS E CARGA HORÁRIA 

Está sendo disponibilizada 1 (uma) vaga para monitor remunerado. O monitor terá uma carga horária de 15 (quinze) horas 
semanais, para o conjunto de disciplinas apresentadas a seguir: 
 . Física Geral I 
 . Física Geral II 
 . Mecânica 
 . Eletrônica I 
 

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

Para seleção do monitor será analisado, pelo colegiado do curso de Engenharia Elétrica, o Histórico Escolar do candidato. 

O resultado da seleção será divulgado no dia 14 de agosto de 2017, no site do Curso. O aluno selecionado deverá procurar o 

Setor de Estágio da PUC, impreterivelmente, no dia 15 de agosto de 2017, para efetivar a contratação. 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

Documentação: Solicitação de Abertura de Conta juntamente com a cópia do comprovante dos dados bancários. 

mailto:marcia@pucpcaldas.br
mailto:celso@pucpcaldas.br


É de responsabilidade do aluno a conferência 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. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- A conclusão do curso, o trancamento ou o cancelamento da matrícula implicarão, necessariamente, na extinção do exercício das 

funções de Monitor. 

 

 

Poços de Caldas, 03 de agosto de 2017. 

 

 

 

Profa. Márcia Suely Corrêa Vilela 

Curso de Engenharia Elétrica 

PUC Minas campus Poços de Caldas 


