
 
  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO  

  

  

  

EDITAL Nº 019/2019 – PROPPE  

  

  

  

  DIVULGA INSCRIÇÕES PARA BOLSA  

  DE MONITORIA ACADÊMICA, NA  

  DISCIPLINA  DE  PROCESSOS  DE  

FABRICAÇÃO.  

  
O Pró-reitor de pós-graduação, iniciação à pesquisa e extensão do Centro Universitário Campo Real, 

Mateus Cassol Tagliani, no uso de suas atribuições legais, torna público a inscrições para bolsa de 

Monitoria Acadêmica, na disciplina de Processos de Fabricação no período de 09/04/2019 a 

09/12/2019.  

  
1. DAS VAGAS: Uma (1) vaga.  

  

2. PRÉ-REQUISITO DO CANDIDATO:  

2.1 O candidato deverá ser aluno regular do curso Engenharia Mecânica do Centro Universitário  

  Campo Real;  

2.2 Ter disponibilidade de 8 horas semanais;  

2.3 Para assumir a vaga o aluno não pode estar vinculado a qualquer outra bolsa na IES;  

  
2.4 Possuir assiduidade superior a 75%.  

2.5 Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir aproveitamento acadêmico 

superior a 70%.  

  

3. DO VALOR DA BOLSA  

  O valor da bolsa de Monitoria Acadêmico-Científica será de R$256,32 (duzentos e cinquenta e  

seis reais e trinta e dois centavos).  

  

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA  

A vigência da bolsa será no período de 09/04/2019 a 09/12/2019.  

  

5. DA INSCRIÇÃO  

  Será realizada na Secretaria Acadêmica do Centro Tecnológico, das 8:30h às 11h e das 

19h às 22h. No período de 27/03/2019 a 04/04/2019.  

  

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

6.1 Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Mecânica do ano corrente e em dia com 

suas obrigações acadêmicas (matrícula e frequência), munidos de seus documentos pessoais  



  (RG, CPF, Histórico Escolar e Currículo);  

6.2 Possuir bons conhecimentos nas áreas de Desenho técnico e Processos de Fabricação.  

6.3 Não possuir qualquer outro tipo de remuneração ou bolsa e não apresentar dependências em 

disciplinas do curso.  

  

7. SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO O processo de Seleção constará de duas 

fases, a saber:  

7.1 Primeira Fase: Análise de documentos;  

7.2 Segunda Fase: Análise do perfil do candidato, por uma entrevista, de caráter eliminatório, a ser 

realizada por uma banca avaliadora, composta pela coordenação do curso e do professor  

  responsável pelas atividades, sendo aluno aprovado nesta fase garante a vaga de estagiário.  

7.3 Entrevista: dia 05/04/2019 na sala 01 do Bloco 1 às 18h.  

A relação de candidatos em ordem decrescente será divulgada no dia 06/04/2019, em edital 

próprio no mural de informações do Curso e na página do Programa de Monitoria  

( http://www.camporeal.edu.br/utilidades/programa-de-monitoria/).  

O resultado final, após recursos (quando houver), será divulgado dia 08/04/2019.  

  O início das atividades será no dia 09/04/2019.  

Em caso de cancelamento da bolsa por qualquer das partes (Monitor ou IES) a vaga será 

suprimida com o segundo classificado neste processo seletivo.    

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste edital.  

       

  

  Guarapuava, 28 de março de 2019.  

          

   

 

 

 

 

 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

Centro Universitário Campo Real 

  

  

  

  

  

  

Prof. Mateus Cassol Tagliani   
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