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EDITAL 02 DCTM 2021 – Semestre 2021.1 - SELEÇÃO PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA EM 

PROJETOS ACADÊMICOS 
 

O Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais torna público o processo seletivo para 
monitoria voluntária da disciplina relacionada no quadro abaixo:  
Disciplinas Vagas Professor Orientador 
Materiais de Construção II (ENG A53) 2 Vanessa Silveira Silva  

 
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 DO PROGRAMA 
O Programa de Monitoria é regulamentado pelas Resoluções nº 06/2012, nº 07/2017, nº 02/2018, 
nº 05/2019 do Conselho Acadêmico de Ensino da UFBA e edital PROGRAD/UFBA Nº 001/2021 - 
Programa de Monitoria Voluntária 2021.1 (disponível em  
https://prograd.ufba.br/sites/prograd.ufba.br/files/edital_prograd_ufba_no_001_2021_-
_programa_de_monitoria_voluntaria_2021.1.pdf 
 
Ao final das atividades de monitoria, o monitor que tiver cumprido todas as suas atribuições e 
obrigações poderá obter certificado expedido pela PROGRAD. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES - No ato da inscrição o aluno deve enviar por e-mail: 
1.Documento oficial de Identidade, CPF 
2.Histórico escolar e comprovante de matrícula  
 
4. DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 15/03/21 até 26/03/21 
e-mail para envio da documentação: dctm@ufba.br com cópia para vanessass@ufba.br 
 
5. DA SELEÇÃO 
A seleção constará de avaliação de histórico e entrevista. 
Data: 29 de março de 2021 
Plataforma: google meet (link será enviado por e-mail) 
 
Critério de classificação: coeficiente de rendimento e análise positiva na entrevista. Em caso de 
igualdade de médias, será utilizado o seguinte critério de desempate: maior média obtida pelo 
candidato nas disciplinas associadas ao projeto de monitoria. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

6. INICIO DAS ATIVIDADES: 01 de abril de 2021 
 
Salvador, 15 de março de 2021 
       

 
 

Cláudia Lisiane Fanezi da Rocha 
Vice chefe do DCTM 

 


