
 

 

                          EDITAL 54/2020 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação          

                                            à Pesquisa e Extensão 
 
                                                                                          

                                               Divulga Abertura do Processo                                           

Seletivo para Monitoria Acadêmico-

Científica remunerada na disciplina 

Projetos Experimentais – BZZ Agência 

Experimental. 

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, na disciplina de Projetos Experimentais – BZZ Agência 

Experimental no período de 04/09/2020 a 14/09/2020. 

DAS VAGAS: 01 (uma) vaga 

1. PROFESSOR SUPERVISOR: Vanessa Lobato da Costa 

Medeiros/ Alesson Santos 

 

2. PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO: 

 2.1 O candidato deverá ser aluno regular do curso de 

Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda 

do Centro Universitário Campo Real;  

2.2 Ter disponibilidade de 08 horas semanais;  

2.3 Para assumir a vaga o aluno não pode estar vinculado a 

qualquer outra bolsa na IES; 

2.4 Ter cursado a disciplina na qual pretende ser monitor e possuir 

assiduidade superior a 75%. 



 

 

2.5 Ter conhecimentos básicos das ferramentas de criação e edição 

do pacote Adobe. Ex: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, 

etc. 

2.6 Ter conhecimentos básicos em práticas de estúdio e 

equipamentos de produção audiovisual, sonora e fotografia. 

3. DO PRAZO DA VIGE ̂NCIA  

A vigência da monitoria sera ́ no período de 21/09/2020 a 

25/11/2020. Período de vigência da monitoria será reduzido 

devidos aos acontecimentos relacionados ao Covid-19. 

4. DA INSCRIÇ̧A ̃O  

4.1 Local 

As inscrições serão efetuadas na secretaria da Pró-reitoria de pós-

graduação, iniciação à pesquisa e extensão 

4.2 Período das inscriço ̃es 

04/09/2020 a 14/09/2020.  

4.3 Requisitos exigidos para inscric ̧ão 

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTn

WP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform 

5. SELEÇA ̃O, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇA ̃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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwN8a_tCwTnWP8xI7ym4-IlWG5nF9JerJKEmHO6TRMSZ4qrg/closedform


 

 

O processo de seleção constará de prova prática, que será realizada 

no dia 15/09/2020 a partir das 14h e terá uma duração máxima de 

2 (duas) horas. 

O conteúdo programático e bibliografia recomendada estão no 

anexo I deste edital. 

A relação de candidatos em ordem decrescente de nota obtida na 

prova escrita será divulgada no dia 16/09/2020, em edital próprio 

no mural de informações do Curso 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 solicitação de revisão da prova, caso necessa ́rio, poderá ser 

encaminhada a Coordenac ̧a ̃o do Programa de Monitoria ate ́ o dia 

17/09/2020.  

O resultado final, após recursos (quando houver), será divulgado 

dia 18/09/2020. 

O início das atividades será no dia 01/10/2020. 

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 
 
 
 

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


 

 

                                               Guar apuava, 04 de setembro de 2020. 
 

 

Profª. Moana Rodrigues França 

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

Extensão 


