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EDITAL DCE 2022.2 – PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE MONITORIA 2022.2 

 
O Departamento de Construção e Estruturas torna público o processo seletivo para monitoria das 
disciplinas relacionadas no quadro abaixo:  

Disciplina Vagas Coordenador Professor Orientador 
Introdução à Engenharia 

(ENG446) 1 Elaine P. Varela Alberte Elaine P. Varela Alberte 
Roseneia R. Santos de Melo 

Construção Civil I 
(ENG296) 1 Elaine P. Varela Alberte Elaine P. Varela Alberte 

Roseneia R. Santos de Melo 
 
1. DOS REQUISITOS  
1.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA há pelo menos 2 (dois) 
semestres regulares 
1.2 ter cursado, com aprovação, o componente curricular ou equivalentes ao qual se vincula o 
projeto.  
1.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do programa. 
 
2. DA DESCRIÇÃO DAS BOLSAS E DEMAIS BENEFÍCIOS  
O programa de monitoria 2022.2 é de caráter voluntário. Portanto, o monitor não receberá bolsa. O 
estudante selecionado, contudo, receberá certificação com carga horária equivalente as atividades 
efetivamente realizadas. As atividades da monitoria ocorrerão entre 22/08/2022 e 14/12/2022. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
No ato da inscrição o aluno deve apresentar os seguintes documentos: 
1.Documento oficial de Identidade, CPF 
2.Histórico Escolar com autenticação digital 
3.Comprovante de matrícula 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 01/08 até 12/08 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: elaine.varela@ufba.br com cópia para roseneia.engcivil@gmail.com  
 
4. DA SELEÇÃO 
A prova de seleção constará de avaliação de histórico e entrevista. 
Data: 18 de agosto em horário e plataforma on line a combinar.  
 
Critério de classificação: Os candidatos serão classificados pela pontuação obtida na Análise do 
Histórico (peso 4) e Entrevista (peso 6), cujo valor total será de 10,0 (dez) pontos, sendo 
reprovados aqueles que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete). Em caso de igualdade de médias, será 
utilizado o seguinte critério de desempate: maior média obtida pelo candidato na disciplina 
associada ao projeto de monitoria. 
 
Salvador, 01 de agosto de 2022. 
 
 

 
Francisco Gabriel Santos Silva  

Chefe do DCTM 


