
EDITAL 31/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão 

 

Divulga Abertura do Processo 
Seletivo para Monitoria 
Acadêmico-Científica 
Remunerada nas disciplinas 
Computação Gráfica I e II 

 

A Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do 
Centro Universitário Campo Real, Moana Rodrigues França, no uso de suas 
atribuições legais, torna público a inscrições para bolsa de Monitoria 
Acadêmica, nas disciplinas de Computação Gráfica I e II no período de 
06/03/2020 a 12/03/2020.  

1. DAS VAGAS: 1 vaga  

2. PROFESSOR SUPERVISOR:  Andre Felipe Batistella Souza 

3.     -REQUISITOS DO CANDIDATO:  

3.1 O candidato deverá ser aluno regular do curso de Arquitetura e 
Urbanismo do Centro Universitário Campo Real;  
3.2 Ter disponibilidade de 08 horas semanais;  
3.3 Para assumir a vaga o aluno não pode estar vinculado a qualquer 
outra bolsa na IES; 
3.4 Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir 
assiduidade superior a 75%. 

4. DO PRAZO DA VIGE  NCIA  

A vige                                 odo de 30/03/2020 a 30/09/2020.  

5. DA INSCRIC   O  

5.1 Local 

A inscrição para a vaga de monitor deverá ser realizada diretamente 
com  Professor Supervisor da monitoria. 

         odo das inscric   es 

06/03/2020 a 12/03/2020.  

 

 



5.3 Requisitos exigidos para inscric    o 

          o admitidas as inscric                    o regularmente 

matriculados e com documentac                        Secretaria 

Acade mica.  

6. SELEC   O, JULGAMENTO E CLASSIFICAC   O  

Serão considerados classificados na prova de seleção os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) sobre um total de 10 
pontos possíveis.  

O processo de seleção constará de prova prática, que será realizada no 
dia 13/03/2020 às 13h e terá uma duração máxima de 4 (quatro) horas.  

A Prova abordará conhecimentos práticos em AutoCad e Sketchup. 

A relação de candidatos em ordem decrescente de nota obtida na prova 
será divulgada no dia 16/03/2020, 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/).  

Em caso de empate na nota obtida o critério de desempate utilizado 
será de nota e frequências no período matriculado.  

A solicitac                                                      ser 

encaminhada a Coordenac                                    o dia 
17/03/2020.  

O resultado final, após recursos (quando houver), será divulgado dia 
24/03/2020. 

O início das atividades será no dia 30/03/2020.  

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, 06 de março de 2020.  

 

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


 

 
Profª. Moana Rodrigues França 

 Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão 
 

 


