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EDITAL DE MONITORIA DOS LABORATÓRIOS DE 
INFORMÁTICA – ANO BASE 2017 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 
 

 
A coordenação do Curso de Licenciatura em Computação da Universidade de 
Pernambuco - Campus Garanhuns, torna público à comunidade acadêmica desta IES 
o presente edital e convida os interessados a inscreverem-se nos termos aqui 
estabelecidos. 
 

1. DO OBJETIVO 
1.1. Este Edital tem por objetivo o preenchimento de duas vagas para monitores 

bolsistas dos laboratórios de informática, sendo 01 bolsa para o período 
vespertino e 01 bolsa para o período noturno. Estas vagas serão preenchidas 
pelos discentes do curso de Licenciatura em Computação da UPE/Campus 
Garanhuns. 
  

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. Poderá candidatar-se à monitoria qualquer aluno do curso de Licenciatura em 
Computação desta IES a partir do 2º período; 

2.2. O aluno precisa ter disponibilidade de 20h semanais (4h diárias), e não 
receber bolsa de outra fonte. 

2.3. As inscrições dos discentes ocorrerão no período de 01/06/2017 a 02/06/2017, 
através do formulário eletrônico http://bit.ly/2rHTtQH  . 

2.4. Serão julgadas indeferidas as inscrições de candidatos que não preencham os 
pré-requisitos constantes nos itens 2.1 e 2.2. 
. 
 

3. DAS ATIVIDADES DA MONITORIA 

3.1. As atividades serão exercidas no horário vespertino (das 13 hs às 17 hs) e no 
horário noturno (das 18 hs às 22 hs), sendo que para cada turno haverá um 
monitor distinto. 

3.2. Compete ao monitor:  
3.2.1. Estar presente diariamente (de segunda a sexta-feira) no turno 

estabelecido no Laboratório de Informática da UPE/ Campus Garanhuns; 
3.2.2. Acompanhar, supervisionar e orientar o uso dos equipamentos 

disponíveis nos laboratórios, seja pelos discentes, docentes, ou demais 
eventos que estejam acontecendo; 

3.2.3. Auxiliar os docentes na instalação e configuração das ferramentas 
necessárias para as atividades a serem realizadas nos laboratórios de 
informática. 

3.2.4. Zelar pela manutenção da infraestrutura disponível. 
 
4. DA  BOLSA 

4.1. O valor da bolsa é de de R$ 400,00, e terá duração de 06 meses, de junho de 
2017 a novembro de 2017. 
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5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. A seleção e classificação serão feitas mediante o maior coeficiente do 
rendimento escolar.  

5.2. O resultado será divulgado até o dia 06 de junho  no site do curso. 
 

6. DA CLÁUSULA DE RESERVA 
6.1. A coordenação do curso de Licenciatura em Computação reserva-se o direito 

de resolver os casos omissos no presente edital. 
 
 

Garanhuns, 30 de maio de 2017. 
 
 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação  

 


