
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 
 

Torna-se pública a seleção para BOLSA MONITORIA, para o preenchimento de vaga 

com o seguinte perfil: 

VAGAS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS 

Vaga 01 Monitoria “Laboratório de Materiais Poliméricos” 

 

DA ATRIBUIÇÃO DO BOLSISTA: 

As atividades a serem desempenhadas são listadas abaixo: 

1. Auxiliar na elaboração de material didático; 
2. Apoiar a realização de aulas experimentais com temas correlatos aos Materiais 

Poliméricos; 

3. Apoiar a realização de aulas teóricas com temas correlatos aos Materiais 

Poliméricos; 

4. Realizar atividades compatíveis com o nível de complexidade da função. 

 

DO VALOR E VIGÊNCIA DA BOLSA 

 

O valor da bolsa é R$ 400,00. O período de vigência da bolsa será durante o tempo de 

vigência do projeto que visa implementar o “Laboratório de Materiais Poliméricos”. 
 

DAS INSCRIÇÕES: 

Para se candidatar neste processo seletivo, o(a) interessado(a) deverá:  

1. Ser aluno(a), regularmente matriculado(a), do curso de Engenharia de Materiais - 

CANAM-UFPA. 
2. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para o cumprimento das atividades.  
Os interessados devem enviar os documentos necessários descritos no próximo item para 

o endereço mpaula@ufpa.br  com o título SELEÇÃO DE BOLSISTA 2022. 

 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

1. Comprovante de matrícula do semestre letivo vigente emitido pelo Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UFPA) ou declaração de vínculo 

emitida por secretaria de Faculdade (EM PDF); 

2. Cópia do histórico escolar atualizado do(a) candidato(a) (COMPLETO EM PDF);  
3. Curriculum Vitae (EM PDF);  
4. RG e CPF (IMAGEM LEGÍVEL);  

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  



 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 
1. Coeficiente de Rendimento Acadêmico;  
2. Currículo Lattes;  
3. Entrevista. 

DO CRONOGRAMA:  

Este edital será regido pelo cronograma abaixo. 

  ETAPAS  PERÍODO  

01  Publicação do edital  17/05/2022 (3
a 

feira) 

02  Período de inscrições  17 a 18/05/2022  

03  Análise dos documentos (de caráter eliminatório)  19/05/2022  

04  Chamada para entrevistas (via e-mail)  19/05/2022 (5
a
 feira) 

05  Realização das entrevistas (de caráter eliminatório)  20/05/2022  

06  
Resultado final da seleção  23/05/2022 (2

a
 feira) 

 

 

DAS OBSERVAÇÕES: 

1. Apenas seguirão para a etapa da Entrevista, os(as) candidatos(as) selecionados(as) 

após a análise dos documentos enviados na inscrição, que tem caráter eliminatório. 

Os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão chamados para a entrevista, cujo o 

horário e o local serão enviados por e-mail. 

2. Não caberá recursos para este edital. 

 

Ananindeua, 17 de maio de 2022. 

 

 

Prof. Marcos Vinícius da Silva Paula 

 


