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2o EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS 

DE MONITORIA DO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO -  Ano 2016 
 
O Chefe do Departamento de Computação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais, Prof. Evandrino Gomes Barros torna público que, no período de 14 de março a 18 de março 
de 2016, no horário de 08 às 17 horas, a Secretaria do Departamento de Computação receberá 
inscrições de candidatos para o processo seletivo referente à 07 (sete) vagas de bolsas do Programa 
de Monitoria, as quais não tiveram inscritos ou classificados no Primeiro Edital, publicado em 
29/02/2016.  
 
1. As disciplinas contempladas por este Edital são apresentadas na Tabela 1, a qual também 

informa o(a) Professor(a) Coordenador(a) de Monitoria por disciplina.  
 

Disciplina Vagas Coordenador(a) 
Algoritmos e Estruturas de Dados I 2 Prof.ª Cristina Duarte Murta 
Computação Gráfica 1 Profº. Flávio Roberto dos Santos Coutinho 
Estatística 1 Profº. Fábio Rocha da Silva 
Métodos Numéricos e Computacionais 1 Profº. Silvio Alves de Souza 
Redes de Computadores 1 Profº. Sandro Renato Dias 
Sistemas Distribuídos 1 Prof.ª Anolan Yamilé Milanés Barrientos 

Tabela 1 – Disponibilidade de Vagas de Monitoria 
 
2. São objetivos do Programa de Monitoria do CEFET-MG: 

 
• Contribuir para o desenvolvimento de aptidões docentes do aluno; 
• Contribuir para a formação acadêmica do aluno; 
• Possibilitar o repasse de conhecimentos adquiridos a outros alunos; 
• Promover a cooperação entre os corpos discente e docente para melhoria do ensino; 
• Contribuir para minimizar os problemas de repetência, evasão e de falta de motivação dos 

alunos. 
 

3. Poderão concorrer à bolsa de monitoria, alunos regularmente matriculados em um dos cursos de 
graduação do CEFET-MG, que comprovem já terem sido aprovados na disciplina, ou em 
disciplina equivalente, com média igual ou superior a 70 (setenta). No caso da inscrição de 
candidatos que tiverem concluído disciplina(s) equivalente(s), o candidato deverá anexar aos 
documentos a (s) ementa (s) da (s) mesma (s). 

 
4. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar cópia e o original dos seguintes 

documentos: 
• Carteira de Identidade e CPF; 
• Histórico Escolar com a nota da(s) disciplina(s) pretendidas e não somente o conceito. 
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5. A seleção ocorrerá nos dias 21 e 22 de março de 2016  (segunda e terça-feira) e compreenderá 
das seguintes etapas, as quais possuem o mesmo peso. Essas etapas serão aplicadas pelo(a) 
coordenador(a) de monitoria, informados na Tabela 1. É de responsabilidade do(a) 
coordenador(a) marcar o local e horário das etapas diretamente com os candidatos, cujas fichas 
de inscrição serão repassadas aos coordenadores pela Secretaria logo após o prazo de inscrição. 
• Análise de Histórico - peso: 50%. 
• Entrevista  - peso: 50%. 

o Local e horário: a ser definido por cada coordenador(a) de monitoria. 
 
6. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas médias, considerando as notas 
das duas etapas. 
 
7. Todas as etapas do Processo Seletivo são eliminatórias e classificatórias. 
 
8. O candidato poderá se candidatar para a seleção em até 02 (duas) disciplinas, daquelas acima 
listadas neste Edital. 
 
9. A validade da seleção será o último dia letivo do semestre. 
 
10. Ao bolsista selecionado será creditada, pelo CEFET-MG, durante o tempo em que estiver no 
Programa, uma bolsa mensal, sem vínculo empregatício, no valor de R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais). 
 
11. A bolsa terá duração da data da sua implantação até 17 de dezembro de 2016. 
 
12. Para admissão no Programa de Monitoria, o bolsista não poderá receber bolsa paga por 
instituição pública ou privada, incluindo remunerações referentes a estágios e excluindo bolsas de 
assistência estudantil, e nem possuir vínculo empregatício de qualquer natureza. 
 
13. O cronograma da seleção é apresentado na Tabela 2. 
 

Inscrições 14 a 18/03/2016 (segunda à sexta) 

Análise de Currículo e Entrevista 21 e 22/03/2016 (segunda e terça) 

Divulgação do Resultado 23/03/2015 (quarta-feira) 

                                      Tabela 2  - Cronograma da Seleção 
 
Belo Horizonte, 11 de março de 2016. 
 
 

Evandrino G. Barros  
Chefe do Departamento de Computação  


