
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - ESCOLA POLITÉCNICA 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS (DCTM) 

 
EDITAL INTERNO PARA SELEÇÃO DE MONITORIA PARA SEMESTRE 2021.2 

 
SELEÇÃO DE MONITORES BOLSISTA E VOLUNTÁRIO PARA A DISCIPLINA 

MÉTODOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS (ENG 256) 
Vide EDITAL PROGRAD/UFBA Nº 002/2021 - Programa de Monitoria com Bolsa e 

Monitoria Voluntária 2021.2 
 
 

O Departamento de Ciência e Tecnologia dos Materiais (DCTM) torna público o processo 
seletivo para os programas de monitor Bolsista e Voluntária em Métodos de Administração 
de Minas (ENG256), para preenchimento de 02 Vagas, sob orientação do Prof. Ricardo Andre 
Vincenzi. A disponibilidade da vaga remunerada estará vinculada à aprovação, conforme 
critérios de distribuição de bolsas aprovados pela Congregação da Escola Politécnica. Não 
havendo bolsa, os 2 candidatos aprovados poderão exercer a monitoria voluntária. 

 
As inscrições deverão ser enviadas para Prof. Ricardo e ao DCTM, respectivamente, nos 
emails ricardo.vincenzi@ufba.br e dctm@ufba.br, no período de 28/06/2021 a 09/07/2021, 
mediante a entrega dos seguintes documentos digitalizados: 

- Carteira de Identidade e CPF (cópias); 
- Histórico escolar com autenticação digital; 
- Currículo LATTES atualizado;  
- Formulário de inscrição e Termo de Compromisso PREENCHIDO – Monitoria 
Voluntária e Bolsista, disponível no site da PROGRAD em: 
https://prograd.ufba.br/bolsas-monitoria 
 

Requisitos para a inscrição dos candidatos para as vagas: estar regularmente matriculado 
no curso de graduação em engenharia de minas há pelo menos dois semestres e ter cursado, 
com aprovação, a disciplina ENG 256. 
 
A prova específica (escrita) será realizada no dia 12/07/2021 das 13h00min às 15h00min 
horas em ambiente virtual. Os detalhes serão enviados por e-mail aos candidatos até 24h 
antes da data prevista para avaliação.   
 
 



Critérios de seleção, desempate, classificação e recurso: o processo seletivo constará de 
prova específica (teórica) valendo 10 pontos, sendo reprovados aqueles que obtiverem nota 
inferior a 07 (sete). A prova será realizada em ambiente virtual. Os candidatos serão 
classificados de acordo com a pontuação obtida na prova específica. Havendo empate na nota 
da prova específica, será adotado o seguinte critério de desempate, sucessivamente, caso 
persista o empate: a) maior média obtida nas disciplinas ENG 256; b) maior coeficiente de 
rendimento e c) experiências relatadas no curriculum Lattes.  
 
O resultado da seleção será divulgado no dia 12 de julho de 2021. Serão aceitos recursos 
enviados até as 23h59min do dia 13 de julho de 2021 para o e-mail ricardo.vincenzi@ufba.br, 
os quais serão julgados até o dia 14 de julho de 2021, com base na argumentação apresentada. 
Havendo disponibilidade de bolsa, o primeiro colocado será contemplado com a vaga 
remunerada. O (A)s candidato(a)s classificado(a)s, no momento da convocação, deverão 
apresentar a disponibilidade de horário (12 horas semanais) compatível com a demanda. 
Caso não possuam disponibilidade, será convocado o próximo candidato classificado, com 
horário compatível, para assumir a vaga. O(A) candidato(a) poderá concorrer às vagas de 
qualquer projeto, mas não poderá exercer, simultaneamente, duas ou mais atividades de 
monitoria com bolsa.  
 
O Estudante primeiro colocado receberá um auxílio por mês no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), durante 4 (três) meses de atividade. Serão também garantidas ao 
estudante certificação com carga horária equivalente as atividades efetivamente realizadas. 

 
Período de atividades de monitoria: Semestre 2021.2 (09/08/2021 a 06/12/2021). 
 
Conteúdo da prova específica (escrita): Controle estatístico de processos CEP, PERT, CPM, 
GANTT, Balance Factor BF, OEE. 

 
Salvador, 27 junho de 2021. 
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Vanessa Silveira Silva	
Vice-chefe	do	DCTM	
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Prof. Ricardo Andre Vincenzi 


