UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
Departamento de Sistemas de Computação

EDITAL Nº01/2019
PROCESSO SELETIVO PARA MONITORIA 2018.2/2019.1
Pelo presente Edital, o Coordenador dos Projeto de Monitoria “MONITORIA
COM ABORDAGEM INTERDICIPLINAR”, do Centro de Informática, torna público
que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo de Monitor, nas
seguintes disciplinas:
Monitores
Monitores
Disciplina
Cód
Bolsistas
Voluntários
Circuitos Lógicos I (Curso de
Engenharia da Computação)
Circuitos Lógicos II (Curso de
Engenharia da Computação)
Eletricidade e Circuitos para
Computação II
Eletrônica Aplicada II
Microcontroladores
Sistemas de Controle e Automação

GDSCO0021

--

02

GDSCO0022

01

01

GDSCO0024

01

02

GDSCO0027
5101003
GDSCO0065
Total

01
01
-04

02
02
01
10

O período de inscrição é de 04 a 07 de fevereiro de 2019. As inscrições
devem ser efetuadas via SIGAA.
Para os candidatos inscritos, as provas serão realizadas no dia 08 de
fevereiro de 2019, na SALA CI 304, das 13h às 15h.
O processo seletivo em questão obedece ao Edital PRG/CEM No 42/2018
(Monitoria 2018.2/2019.1), cuja leitura é fortemente recomendada.
De acordo com a Resolução Nº 02/1996-CONSEPE:
• A classificação dos candidatos, até o limite do número de bolsas
recomendadas para cada Projeto de Ensino, será realizada de
acordo com a ordem decrescente da média ponderada (M) entre a

nota obtida na(s) prova(s) de seleção (N1), a nota obtida na disciplina
(N2) e o Coeficiente de Rendimento Escolar (C), com pesos 3, 2 e 1
respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão:

M=

3 N1 + 2 N 2 + C
6

•

Em caso de empate, classificar-se-á o candidato que obtiver a maior
nota na(s) prova(s) de seleção. Persistindo o empate, será
classificado o candidato que tenha obtido a maior nota na disciplina.

•

Não será permitido, para um mesmo aluno, o acúmulo de bolsa de
monitoria concomitantemente com bolsas de estudo de outros
programas mantidos pela Universidade Federal da Paraíba, ou com
bolsas de trabalho de quaisquer projetos de pesquisa.

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2019.

Mardson Freitas de Amorim
Coordenador do Projeto de Monitoria - DSC

