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EDITAL Nº 01/2017 – DI/FANAT/UERN
SELEÇÃO PARA MONITOR DE ESTRUTURA DE DADOS E PROGRAMAÇÃO
ESTRUTURADA DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Com base na Resolução nº 017/2011, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE), de 04 de maio de 2011, que estabelece as normas para o Programa Institucional de
Monitoria da UERN, e no edital nº 20/2015 -PROEG e seu aditivo, o edital nº 31/2015– PROEG,
da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, o Departamento de Informática da Faculdade de
Ciências Exatas e Naturais – UERN, torna público o presente edital de abertura de processo
seletivo para o Programa Institucional de Monitoria – PIM, para as disciplinas Estrutura de Dados
e Programação Estruturada, pertencentes ao Curso de Ciência da Computação deste
Departamento.
DAS VAGAS E DA DISCIPLINA
Será ofertada uma vaga com bolsa e uma vaga para voluntário para a disciplina
Construção de Algoritmos. O projeto de Monitoria será executado no semestre letivo 2017.1.
DAS INSCRIÇÕES
Período/Horário/local de inscrições: As inscrições serão realizadas no período de 29 a
30 de maio de 2017, no horário das 8:00h às 11:00h e das 14:00 às 16h, no Departamento de
Informática, mediante a apresentação do Comprovante de Matrícula em disciplinas/Certidão de
Vínculo e do Histórico Escolar atualizado com o IRA, bem como cópias de Identidade e CPF do
candidato.
DOS PRÉ-REQUISITOS
a) ser estudante regularmente matriculado e estar cursando disciplinas em curso de
graduação da UERN;
b) ter cursado e obtido aprovação no(s) componente(s) curricular(es) a que se refira a
monitoria (Estrutura de Dados e Programação Estruturada);
c) ter Índice de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7,0.
d) dedicar, no mínimo, 8 (oito) horas semanais para as atividades da monitoria;
e) não estar participando de outro programa remunerado, no âmbito da UERN, em caso de
monitor com bolsa.

DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo se dará em duas etapas:
1- Aula didática, com duração de 10 a 15 minutos, cujo tema será sorteado pela comissão
organizadora do processo de seleção, 24h antes da aplicação do instrumento de avaliação.
Essa etapa é classificatória e eliminatória. O candidato deverá obter nota igual ou superior
a 7 para se classificar.
2- Entrevista, aos candidatos classificados na aula didática. Essa etapa é classificatória. Nessa
etapa, serão observados também histórico e índice de rendimento acadêmico de cada
candidato.
O resultado final com a classificação dos resultados será obtido através da média
aritmética entre as médias obtidas nas duas etapas de seleção supracitadas.
DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A divulgação do resultado ocorrerá por edital específico a ser divulgado na data prevista
de 11/11/2016.
DATAS IMPORTANTES
Inscrições

29 a 30 de maio de 2017

Homologação das inscrições

31 de maio de 2017

Sorteio prova didática

31 de outubro de 2016

Prova didática

1º de junho de 2017

Resultado da Prova didática

2 de junho de 2017

Entrevista com os candidatos classificados

6 de junho de 2017

Publicação do Resultado Final

7 de junho de 2017

CONSIDERAÇÕES GERAIS
A inscrição em desacordo com este edital será anulada a qualquer época do concurso e
resultará na eliminação do candidato.

Mossoró-RN, 27 de maio de 2017

Ceres Germanna Braga Morais
Professora da Disciplina Estrutura de Dados
DI/FANAT/UERN

