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SELEÇÃO DE MONITOR BOLSISTA PARA A DISCIPLINA 
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MINAS E PETRÓLEO (ENG007) 

Vide EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 002/2021 
 
 

O Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais torna público o processo seletivo 
para monitoria da disciplina:  
 

Disciplinas Vagas Professora Orientadora 
Introdução à Engenharia de Minas e 
Petróleo (ENG007) 1 Ana Cristina Morais da Silva 

 
 
1. DOS REQUISITOS  
1.1 Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia de Minas da 
UFBA há pelo menos 2 (dois) semestres regulares e 
1.2 ter cursado, com aprovação, o componente curricular ENG007 – Introdução à 
Engenharia de Minas e Petróleo.  
1.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades do programa.  
 
 
2. DA DESCRIÇÃO DAS BOLSAS E DEMAIS BENEFÍCIOS  
O estudante selecionado receberá um auxílio por mês no valor de R$400,00 
(quatrocentos reais). Será também garantido ao estudante certificação com carga horária 
equivalente as atividades efetivamente realizadas. 
 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
No ato da inscrição o aluno deve enviar por e-mail: 
1.Documento oficial de Identidade e CPF (cópias) 
2.Histórico Escolar com autenticação digital 
 
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 24/06/21 até 08/07/21 
e-mail para envio da documentação: dctm@ufba.br com cópia para acristinasilva@ufba.br 
 
 
4. DA SELEÇÃO 
A seleção constará de avaliação de histórico, prova escrita de conhecimentos específicos e 
entrevista. 



  

 

 A prova escrita será realizada no dia 12/07/2021 das 09h00min às 11h00min, em 
ambiente virtual. Os detalhes serão enviados por e-mail aos candidatos até 24h antes da 
data prevista para avaliação. 
Plataforma: Conferencia web RNP (link será enviado por e-mail) 
 
Critério de classificação: Os candidatos serão classificados pela pontuação obtida na 
Análise do Histórico Escolar (peso 3), prova escrita (peso 3) e Entrevista (peso 4), 
totalizando 10,0 (dez) pontos, sendo reprovados aqueles que obtiverem nota inferior a 07 
(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. 
 
 
5. Período de atividades de monitoria: 09/08/2021 a 06/12/2021 
 
 
Salvador, 23 de junho de 2021 
 
 

 
 

Prof. Dra. Cláudia Lisiane Fanezi da Rocha 
Vice-chefe do DCTM 


