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O professor José Wellisten Abreu de Souza, ministrante da disciplina GDLPL0008 - 

DIDÁTICA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA - EAD - T01, do Departamento de Língua 

Portuguesa e Linguística da Universidade Federal da Paraíba, Campus I, torna público o edital para 

o processo de seleção de <<01 monitor bolsista>> para o Programa de Monitoria para o Ensino 

Remoto, regulamentado pelo Edital PRG/CPPA 18/2020. 

 

1. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

São requisitos para o aluno se candidatar a uma vaga a monitor bolsista do Programa de 

Monitoria para o Ensino Remoto:  

 

1.1 Ter concluído e recebido, pelo menos, um certificado do Curso Preparatório para o Uso de 

Tecnologias Digitais no Ensino Remoto para discentes oferecido pela SEAD/PRG/UFPB; 

1.2 Ter concluído e sido aprovado com média igual ou acima de 7,0 (sete) no componente curricular 

para o qual deseja realizar a seleção;  

1.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades de monitoria; 

1.4 Possuir conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de 

comunicação e informação; 

 

Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição, de 14/09/2020 a 16/09/2020, 

mediante preenchimento do formulário de inscrição no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEbjEnH3o5oRs0nnxBVEdfObpd__NSvpTl7Fc

mLe0caTLH0w/viewform?usp=pp_url , com o upload dos documentos solicitados. 

 

1.5 Os documentos a serem enviados serão os seguintes:  

 

a) Ficha de Inscrição (preenchimento do formulário)  

b) Histórico escolar da graduação atualizado (disponível no SIGAA > upload do arquivo). 

c) Certificado (s) de conclusão do Curso Preparatório para o Uso de Tecnologias Digitais no Ensino 

Remoto oferecido pela SEAD/UFPB ou OBRIGATORIAMENTE, comprovante de conclusão de, 

no mínimo, um módulo do Curso Preparatório para o Uso de Tecnologias Digitais no Ensino 

Remoto para discentes oferecido pela SEAD/PRG/UFPB com informações disponíveis no site 

eletrônico da SEAD (cf. item 5.2 do edital retificado
1
) (upload do arquivo); 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.prg.ufpb.br/prg/codesc/processos-seletivos/noticias/edital-simplificado-no-018-2020-cppa-
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http://www.prg.ufpb.br/prg/codesc/processos-seletivos/noticias/edital-simplificado-no-018-2020-cppa-prg-ufpb-monitoria-para-o-ensino-remoto/edital-bolsas-remanescentes-monitoria-para-o-ensino-remoto-prg18-2020.pdf


1.6 As inscrições validadas receberão confirmação por e-mail, de acordo com o cronograma no 

Anexo I. 

 

2. DA SELEÇÃO 

 

O monitor bolsista será selecionado considerando-se os seguintes parâmetros:  

 

2.1 O candidato só será classificado mediante a comprovação por meio da apresentação de 

certificado, de que realizou o “Curso Preparatório para o Uso de Tecnologias Digitais no Ensino 

Remoto para discentes”, oferecido pela SEAD/PRG/UFPB.  

2.2 Os candidatos inscritos para cada componente curricular serão classificados de acordo com a 

ordem decrescente da média ponderada (M) entre a nota obtida na prova de seleção (N1), a nota 

obtida no componente curricular (N2) e o Coeficiente de Rendimento Escolar (C), com pesos 3, 2 e 

1, respectivamente, calculada conforme a seguinte expressão: 

M = 3N1 + 2N2 + C 
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c) No formulário de inscrição (link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEbjEnH3o5oRs0nnxBVEdfObpd__NSvpTl7FcmLe0

caTLH0w/viewform?usp=pp_url ), consta a Prova de Seleção com questões de múltipla escolha 

(valendo de zero a 10) referentes aos conhecimentos da disciplina Didática do Ensino de Língua 

Portuguesa. O candidato deverá responder a todas as questões indicadas para assim obter nota 

referente a esta etapa da seleção. 

 

3. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MONITOR PARA O ENSINO REMOTO 

 

O(A) Monitor bolsista para o ensino Remoto selecionado(a) terá os seguintes direitos: 

 

3.1 Receber bolsa de monitoria para o ensino remoto no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) 

mensais, com período de concessão de 04 (quatro) meses de atividade efetiva, que corresponderão 

ao período dos meses de setembro a dezembro de 2020; 

3.2 O(A) discente, monitor(a) para o ensino remoto bolsista será certificado, considerando-se o 

período e a carga-horária de atividades desenvolvidas como monitor. 

 

O(A) monitor(a) selecionado(a) para o Programa de Monitoria para o Ensino Remoto terá as 

seguintes obrigações: 

 

3.3 Demonstrar conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais de 

comunicação e informação;  

3.4 Assessorar e colaborar com o professor orientador no planejamento e desenvolvimento de suas 

atribuições didáticas, de forma remota, com assiduidade e proatividade;  

3.5 Apoiar os discentes matriculados no componente curricular com suporte didático e tecnológico 

para o desempenho das atividades remotas.  

3.6 Comunicar à Coordenação do Programa na CPPA/PRG qualquer ocorrência discrepante com os 

objetivos do programa;  

3.7 Providenciar, juntamente com o professor orientador, o preenchimento de ficha de avaliação 

final de Monitoria para o Ensino Remoto e encaminhá-la à Coordenação do Programa na 

CPPA/PRG; 

3.8 Apresentar as experiências de monitoria até então vivenciadas no ENID, Encontro de Iniciação 

à Docência, na forma estabelecida pela Pró-Reitoria de Graduação. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEbjEnH3o5oRs0nnxBVEdfObpd__NSvpTl7FcmLe0caTLH0w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEbjEnH3o5oRs0nnxBVEdfObpd__NSvpTl7FcmLe0caTLH0w/viewform?usp=pp_url


 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1 Os candidatos poderão obter informações e orientações sobre o presente processo seletivo 

através do e-mail josewellisten@hotmail.com.  

 

4.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo professor da disciplina e pela Coordenação do Programa 

no âmbito da CPPA/PRG/UFPB. 

 

João Pessoa, 14 de Setembro de 2020. 

 

________________________________________ 

Professor Responsável: José Wellisten Abreu de Souza 

SIAPE: 3784360 

 

Anexo I – Cronograma 

 

5. CRONOGRAMA  

14 a 16 de 

Setembro 

Publicação do edital e inscrição dos candidatos 

17 de 

Setembro 

Divulgação das inscrições deferidas/indeferidas 

14 a 16 de 

Setembro 

Processo seletivo /classificação dos inscritos 

17 de 

Setembro 

Divulgação do resultado do processo seletivo 

17 de 

Setembro 

Pedido de recurso do resultado do processo seletivo 

18 de 

Setembro 

Divulgação do resultado do recurso do processo seletivo 

18 a 21 de 

Setembro 

Envio pelo professor orientador dos documentos do monitor 

selecionado e do contrato assinado digitalmente pelo monitor 

  

mailto:josewellisten@hotmail.com

