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EDITAL DECSO 

  
SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTÁRIOS PARA MONITORIA 

 
O Departamento de Ciências Sociais, Jornalismo e Serviço Social faz saber aos interessados que 

estão abertas as inscrições para o processo seletivo de monitoria para o segundo semestre letivo de 2017, 
para a disciplina de Laboratório Impresso I – Jornal. 
 
1. Informações 
 

 

Disciplina  
 

 

Professores orientadores 
 

Curso  
 

Nº de vagas 

 

Laboratório Impresso I – Jornal  
 

 

Ana Carolina Lima Santos 
Phellipy Pereira Jácome 

 

Jornalismo 
 

01 – bolsista 
02 – voluntário 
 

 
a) Período de vigência da bolsa: 2º semestre letivo de 2017, conforme estabelecido pelo Edital 

Prograd n. 55 de 31 de agosto de 2017, referente ao Programa de Monitoria. 
b) Valor mensal da bolsa: R$ 300,00; 
c) Carga horária semanal a cumprir: 15h. 

 
 
2. Requisitos 

a) Ter concluído a(s) disciplina(s) objeto(s) da seleção ou disciplina(s) equivalente(s) a ela(s), com 
nota igual ou superior a 7,0; 

b) Ter disponibilidade de tempo para o cumprimento da carga horária conforme especificado no 
edital, ou seja, quinze horas semanais para as atividades de monitoria, incluindo os horários 
regulares das aulas da disciplina (terça a quinta, das 13:30 às 17h); 

c) Não usufruir de qualquer outro tipo de bolsa (com exceção das bolsas dos Programas de 
Assistência Estudantil da UFOP) ou desenvolver atividade remunerada para a qual já exista 
alguma legislação restritiva na UFOP. 
 
 

3. Inscrições 

a) Período: 02/10/2017 a 04/10/2017. 
b) Local: Secretaria do DECSO. 
c) Horário: 10 às 20h. 

 
 

4. Documentação para inscrição  
a) Histórico escolar impresso, fornecido pela UFOP;  
b) Currículo impresso, especificando, quando for o caso, outras monitorias já realizadas bem como 

estágios na área;  
c) Portfólio, em mídia digital (CD, DVD, pen drive...), com reportagens, fotografias e/ou trabalhos 

gráficos feitos pelo candidato em disciplinas ou em outros âmbitos. 
 
É obrigatória a entrega de toda a documentação exigida em envelope lacrado com fita ou grampo. 

 
 

5. Etapas do processo seletivo 
a) Análise de histórico escolar; 
b) Análise de currículo; 
c) Análise de portfólio;  
d) Entrevista. 

 
No processo seletivo, a avaliação levará em consideração as áreas de atuação possíveis aos 
monitores na disciplina, a saber: texto, fotografia e planejamento visual. Nesse sentido, cada 
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candidato poderá sinalizar na entrevista sua preferência de atuação – e, inclusive, poderá montar 
seu portfólio baseado na ênfase pretendida. 
 
 

6. Datas e procedimentos de avaliação 
a) Dias 02 a 04/10, das 10 às 20h: preenchimento completo da ficha de inscrição (disponível na 

secretaria do DECSO) com a entrega de todos os documentos especificados nesse edital, em 
envelope lacrado, na secretaria do departamento. 

b) Dia 06/10, a partir das 10h: os candidatos serão entrevistados, individualmente, segundo 
cronograma divulgado no dia 05/10. As entrevistas ocorrerão na sala 414, do bloco 2 (gabinete da 
professora Ana Carolina). 

c) Dia 06/10, às 17h: publicação do resultado.  
d) Dia 09/10, das 10 às 20h: preenchimento e entrega de toda a documentação exigida dos 

candidatos selecionados, na secretaria do DECSO. 
 

Todas as informações referentes a cada etapa do edital serão enviadas por e-mail aos candidatos 
e publicadas no mural próximo à secretaria do DECSO, no segundo andar do prédio Padre Avelar. 

 
 

Mariana, 29 de setembro de 2017.  


