
 

EDITAL 01/2018 

 

 

EDITAL MONITORIA VOLUNTÁRIA À 

GALERIA INTERCULTURAL MAGLIANI 

 

 

A Galeria Intercultural Magliani – GIM do Campus Jaguarão, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a abertura de processo seletivo à Monitoria Voluntária. 

 

 

1. DAS VAGAS 

 

Seleção de candidatos (as) à Monitoria Voluntária à Galeria Intercultural Magliani - 

Campus Jaguarão. 

Vagas: 5 vagas. 

Local: Galeria Intercultural Magliani. 

Carga Horária: 8 horas semanais. 

Turno: manhã e/ou tarde e/ou noite. 

Cidade: Jaguarão/RS. 

Duração: 1 ano podendo ser interrompida a qualquer momento ou prorrogada por igual 

período. 

Requisitos: ser discente do Campus Jaguarão, em conformidade com o item 3.1 deste 

Edital. 

Observação: o (a) estudante-monitor (a) voluntário (a) não terá nenhuma compensação 

financeira ou bolsa pelo exercício da Monitoria Voluntária. 

 

 

2. DAS ATIVIDADES 

 

Terão como atividades a contribuição com o planejamento, organização e 

operacionalização de exposições, eventos e projetos da GIM; a organização e a 

manutenção dos materiais do acervo; a coleta, a tabulação e à interpretação de dados de 

pesquisa; a elaboração de relatórios e as demais demandas provenientes da rotina da GIM. 

A cada final de semestre o (a) monitor (a) deverá entregar um relatório das atividades 

realizadas no período de monitoria voluntária, o qual será certificado. 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

As inscrições para seleção dos monitores estarão abertas no período de 15 a 18 de março 

de 2018 através do e-mail gim.unipampa@gmail.com. 

 

3.1 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Os (as) candidatos (as) deverão atender aos seguintes requisitos: 

I. estar regularmente matriculado (a) e frequentando as aulas; 

II. demonstrar interesse nas atividades que agregam a GIM;  

III. ter interesse no desenvolvimento acadêmico-científico;  

IV. estar disposto (a) a acompanhar as atividades de monitoria propostas pelos 

professores; 

V. ter disponibilidade de 8 horas semanais para trabalho de monitoria voluntária nos 

períodos estipulados pela comissão de seleção. 

 

3.2 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 

I. ficha de inscrição, anexo I deste edital; 

II. histórico escolar atualizado (emitido no sistema GURI); 

III. currículo (preferencialmente Currículo Lattes). 

 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção dos (as) monitores (as) será realizada em duas etapas: 

1ª Etapa: Avaliação do desempenho acadêmico, do currículo do (a) candidato (a) e da 

ficha de inscrição – caráter eliminatório; 

2ª Etapa: Entrevista – caráter classificatório. 

 

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

 

A divulgação da relação dos (as) candidatos (as) aprovados (as), em ordem de 

classificação, ocorrerá no dia 20 de março de 2018. 

Os (as) candidatos (as) aprovados (as) fora do número de vagas formarão um cadastro 

reserva e poderão ser chamados (as) durante o prazo de validade do processo seletivo. 

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 15/03/18 

Período de inscrições 15 a 18/03/18 

Publicação da relação de candidatos selecionados na 1ª etapa 19/03/18 

Realização das entrevistas 20/03/18 

Divulgação do resultado 20/03/18 

Prazo para início da monitoria voluntária 20/03/18 

 

 

  



 
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Candidato (a) (nome completo): 

Matrícula: 

Data de nascimento: 

Endereço completo: 

Telefone: 

E-mail:  

Curso e semestre que está cursando: 

Previsão de conclusão do curso em: 

Qual a minha disponibilidade de dias e de horários para cumprimento das 8 horas 

semanais previstas à realização das atividades de monitoria voluntária da GIM? 

 

 

 

 

 

Quais as experiências mais relevantes que já tive em relação a GIM? 

 

 

 

 

 

Quais são as minhas principais atividades de interesse à realização da monitoria? 


