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Chamada para Seleção de Bolsistas 

1 bolsa remunerada e 1 bolsa não remunerada (PQA) 

Projetos contemplados no Edital Emergencial Nº07/2020/PDE/Monitoria e PQA 

 
 Por meio deste, fica aberto, até o dia 19/09/2020, prazo para candidatura às bolsas 
abaixo listadas. O candidato à bolsa remunerada deve, além do interesse, cumprir os 
requisitos do edital, especialmente na seção 7.2, "Do Monitor". Os requisitos para 
EPEC/Social podem ser encontrados na seção 3. Edital acessível aqui. 
 Candidatura: a candidatura deve ser por e-mail e conter um parágrafo referente a 
cada item abaixo. Devem ser enviadas até o final do prazo para wf@furg.br. 
 
Monitoria das Disciplinas (1 bolsa - EPEC/Social) 
08343 - Instituições Jurídico- Políticas de Direito Público 
08345 - Instituições Jurídico-Políticas de Direito Privado  
Item 1. (sem pontuação): a) nome completo; b) matrícula; c) e-mail; d) afirmação de estar se candidatando à 
bolsa de monitoria; e) dados bancários (banco, agência, conta); f) se pode ser indicado a bolsas destinadas 
a EPEC-Social e preenche os requisitos do edital no item 7.2; g) se pode participar presencialmente nas 
aulas do turno da noite nas quintas e sextas-feiras, e não tem matrícula em outras disciplinas nesses 
horários (não há incompatibilidade se a matrícula for nas disciplinas da própria monitoria); 
Item 2. (9 pontos): histórico escolar (enviar histórico em *.pdf como anexo); 
Item 3. (1 pontos): situação no curso (semestre em que se encontra, perspectiva de formatura) e motivação 
para participação como monitor de disciplina, com responsabilidades de diálogo com colegas, apoio no uso 
do AVA Moodle, Mconf e produção de materiais para disciplina.  

 
Ciclo de Palestras das RI - Projeto de Extensão (1 bolsa - PQA - Acesso Amplo) 
Bolsa PQA: sem remuneração, com certificação e horas de atividades 
Item 1. (sem pontuação): a) nome completo, b) matrícula, c) e-mail, d) nome do projeto à qual faz 
candidatura; 
Item 2. (9 pontos): participações anteriores e atuais em projetos de pesquisa, ensino e extensão; 
Item 3. (1 pontos): situação no curso (semestre em que se encontra, perspectiva de formatura) e motivação 
para participação neste projeto até o final do prazo da bolsa. 

 
 Os resultados serão enviados por e-mail a todos os inscritos. As bolsas serão 
indicadas conforme ordem decrescente de pontuação.  
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