
 

 

 

EDITAL PROPPI Nº 14/2020 

SELEÇÃO DE MONITOR ES DE TECNOLOGIA PARA O ENCONTRO DE SABERES 2020 

O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), no uso de suas atribuições, conferida pela Portaria Reitoria nº 164, de 21 de 
fevereiro de 2017, torna público que estarão abertas no período de 19 de agosto de 2020 a 24 
de agosto de 2020, as inscrições para seleção de estudantes dos cursos de graduação da UFOP, 
para atuar como Monitor de Tecnologia do Encontro de Saberes 2020, no período de setembro 
a dezembro de 2020. 

1. OBJETIVOS GERAIS: 

Selecionar bolsistas que irão atuar como Monitor de Tecnologia no Encontro de Saberes 2020. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES: 

Os candidatos aprovados deverão auxiliar na inscrição e na submissão de trabalhos no sistema 
do Encontro de Saberes e atuar na plataforma Moodle durante a organização e a realização do 
Encontro de Saberes 2020 que ocorrerá de modo virtual (on-line). 

3. PRÉ-REQUISITO 

3.1 Ser aluno regularmente matriculado na UFOP; 

3.2 Não estar afastado por qualquer tipo de mobilidade acadêmica, inclusive intercâmbio ou 
matrícula trancada; 

3.3 Não estar inadimplente com a PROPPI; 

3.4 Não possuir outra bolsa remunerada, exceto as bolsas de assistência da PRACE; 

3.5 Não ultrapassar a carga horária de 54h de atividades semanais executadas durante a 
vigência da bolsa (monitorias, atividades de pesquisa, extensão, ensino, disciplinas, estágios, 
entre outros); 

4. DO PERFIL DOS CANDIDATOS   

4.1 Conhecimentos da Plataforma Moodle; 

4.2 Conhecimentos de informática como pacote MS Office ou LibreOffice; 

4.3 Saber fazer upload de vídeos para o Google Drive e Youtube; 

4.4 Possuir computador com acesso ilimitado à internet com disponibilidade de atendimento 
por e-mail e Google Meet; 

Desejável: Conhecimento em linguagens de desenvolvimento web: HTML, CSS, Javascript e PHP; 



 

 

5 DAS VAGAS E CARGA-HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

5.1 Há 08 vagas disponíveis com possibilidade de cadastro reserva e aumento do numero de 
vagas de acordo com a demanda do Encontro de Saberes. 

5.2 Carga horária: 15 horas semanais 

6 VALOR DA BOLSA E PERÍODO DA ATIVIDADE 

6.1 Valor da Bolsa: R$ 300,00 (trezentos reais) 

6.2 Período das atividades: 04 meses, no período de 02/09/2020 a 31/12/2020. 

7. DAS INSCRIÇÕES 

7.1. As inscrições para seleção de estudantes dos cursos de graduação da UFOP, para atuar 
como Monitor de Tecnologia do Encontro de Saberes 2020 estarão abertas no período de 19 de 
agosto de 2020 a 24 de agosto de 2020 até as 23h59 e deverão ser exclusivamente pelo 
formulário de inscrição disponível no link https://forms.gle/AQd2zmjeFjRPYYqU9 (em que 
deverá ser anexado o histórico escolar acadêmico); 

7.2. A inscrição do aluno implicará o reconhecimento e concordância de todas as condições 
estipuladas neste edital. 

7.3. Não serão aceitas inscrições que descumpram as exigências contidas neste edital. 

7.4. A PROPPI não se responsabiliza por inscrições não submetidas a tempo, por motivo de 
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, sobrecarga no sistema, falta de 
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados; 

7.5. Cada discente só poderá se inscrever uma única vez. Caso o mesmo se inscreva mais de uma 
vez, a PROPPI considerará a inscrição mais recente; 

8. DA SELEÇÃO 

8.1 A seleção e classificação será realizada por meio da análise das informações prestadas no 
formulário de inscrição. 

8.2 Serão considerados os critérios do item 4 deste edital. O conhecimento das ferramentas 
tecnológicas terá um peso maior na avaliação e o coeficiente de rendimento global será 
utilizado como critério para a classificação e de desempate. 

8.3 A ordem de classificação dos candidatos seguirá a nota obtida por eles, sendo melhor 
classificado aquele que obtiver maior pontuação; 

8.4 Será formado cadastro de reservas para assumirem vagas que porventura surjam durante o 
período de vigência da bolsa, respeitada a ordem de classificação; 



 

 

9 CRONOGRAMA 

18/08/2020 
19/08/2020 a 24/08/2020 
25/08/2020 
27/08/2020 
28/08/2020 
31/08/2020 
31/08/2020 
01/09/2020 
02/09/2020 
  

10 DOS RESULTADOS e DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A homologação dos resultado
setembro de 2020 na página da PROPP

10.2 Este edital terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da homologação do resultado 
final. 

10.3 Os candidatos terão o prazo de 24 horas para interpor recurso a partir da divulgação do 
resultado. 

10.4 Os casos omissos neste edital serão deliberados pela Pró
e Inovação (PROPPI). 

 

 

 

 

 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós

 

Divulgação do edital 
Período de inscrições 
Homologação das inscrições 
Divulgação do resultado final
Período de interposição de recursos
Análise dos recursos 
Divulgação das respostas dos recursos
Homologação do resultado final
Início das atividades dos bolsistas

e DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

resultados do processo de seleção será publicado no dia 
de 2020 na página da PROPPI (https://www.propp.ufop.br/editais).

10.2 Este edital terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da homologação do resultado 

Os candidatos terão o prazo de 24 horas para interpor recurso a partir da divulgação do 

10.4 Os casos omissos neste edital serão deliberados pela Pró-Reitoria, Pesquisa, Pós

Prof. Sérgio Francisco de Aquino 
Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 
Divulgação do resultado final 
Período de interposição de recursos 

Divulgação das respostas dos recursos 
final 

Início das atividades dos bolsistas 

do processo de seleção será publicado no dia 01 de 
. 

10.2 Este edital terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da homologação do resultado 

Os candidatos terão o prazo de 24 horas para interpor recurso a partir da divulgação do 

Reitoria, Pesquisa, Pós-Graduação 

 


